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Licentiecontract trainers

Middels dit contract verbind ik mij aan buroboaz en beloof ik mij te houden aan de volgende afspraken:

•  Als trainer blijf ik verbonden aan buroboaz; ik meld het wanneer ik een groep ga starten; buroboaz houdt hierdoor  
overzicht over te geven cursussen en kan zodoende de kwaliteit blijven waarborgen

•  Alle materialen (gevoelensspel à 12 euro en digitale infomap à 35 euro, instructiemappen en werkboeken à 25 euro) 
worden bij buroboaz besteld; ik beloof hierbij de copyrights van buroboaz te respecteren en te beschermen

•  Ik ben te allen tijde zelf verantwoordelijk voor mijn handelen
 

•  buroboaz behoudt het recht om, in overleg met mij als trainer, mee te kijken tijdens de cursus en zodoende zicht  te 
houden op het verloop van de cursussen 

• Ik heb het recht op digitale coaching en telefonisch advies, gedurende 3 cursussen

•  Ik ben verplicht tot jaarlijkse deelname aan de door buroboaz georganiseerde terugkom - / bijscholingsmomenten, 
die tijdig zullen worden aangeboden. Dit om mijn kwaliteit als trainer te blijven waarborgen. Bij onvoldoende deel-
name zal de geldigheid van mijn licentiecontract komen te vervallen. De kosten voor deze bijeenkomsten zullen rond 
de 50 euro per persoon liggen. 

•  buroboaz behoudt het recht om bij ernstige twijfel over mijn functioneren, hierover tijdig het gesprek met mij aan te 
gaan en zonodig te besluiten deze licentie in te nemen, waarna het licentiebedrag zal worden teruggegeven

Voor trainers die de cursus aanbieden met berekening van een persoonlijke werkvergoeding 
gelden tevens de volgende afspraken:

•  De cursuskosten per kind zijn maximaal 250 euro voor happyme en 275 euro voor happyyou
  Deze kosten handhaaf ik alléén op het moment dat ik een werkvergoeding bereken voor mijn diensten
 •  daarvan draag ik 15 procent af aan buroboaz
 •  ook het bestelde materiaal wordt aan buroboaz betaald
 •  na aftrek van de gemaakte overige kosten mag ik de winst houden als werkvergoeding
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