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CONTRACT NVA - BASIS OPLEIDING ACUPUNCTUUR/TCG 

m.b.t. erkenning door de NVA 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur te Amersfoort, hierna te 

noemen NVA, en …. te …….., hierna te noemen de Opleiding, gaan met ingang van 

de datum van ondertekening van deze overeenkomst een 

samenwerkingsovereenkomst aan onder de navolgende voorwaarden. 

 

1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing het Huishoudelijk Reglement en het 

Beroepsopleidingsprofiel van de NVA zoals laatstelijk vastgesteld door de 

Ledenvergadering van de NVA. Het Huishoudelijk Reglement en het 

Beroepsopleidingsprofiel  zijn aan deze overeenkomst aangehecht als annex 1 

en 2.  

 

2. De NVA behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Huishoudelijk 

Reglement en het Beroepsopleidingsprofiel te wijzigen. Van deze wijziging doet 

de NVA melding aan de Opleiding.  

 

3. Voor opleidingen buiten Nederland dient de afstand tot Nederland zodanig te 

zijn dat visitatie van de opleiding redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort. 

Daarbij worden de reiskosten van de visitatiedelegatie van de NVA aan het 

opleidingsinstituut in rekening gebracht. 

 

4. Tenminste eens in de twee jaren vindt een visitatie van de Opleiding plaats door 

of vanwege de NVA. De Opleiding houdt zich aan de daarbij door de NVA 

gegeven aanwijzingen. 

 

5. Ter bestrijding van de door de NVA te maken kosten m.b.t. de erkenning door 

de NVA en de hieraan verbonden werkzaamheden door de NVA zal de Opleiding 

aan de NVA een jaarlijkse bijdrage betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks door de 

NVA vastgesteld en per 1 februari van het betreffende kalenderjaar bij vooruit 

betaling voldaan. Voor 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 1063,= excl. BTW. 

Bij het niet binnen 30 dagen betalen van dit bedrag wordt een herinnering 

gezonden, waarin wordt vermeld dat na 14 dagen van niet betalen, de 

vordering uit handen wordt gegeven aan het incassobureau. Na genoemde 14 

dagen en het niet betalen van het verschuldigde bedrag wordt per aangetekend 

schrijven de aankondiging van incasso verzonden. Na 7 dagen na dit 

aangetekend schrijven en het niet voldoen van het verschuldigde bedrag wordt 

de vordering onmiddellijk overgedragen aan het incassobureau van de NVA en 

worden tevens de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten 

in rekening gebracht. 

 

6. Bij niet voldoen aan de inhoudelijke eisen m.b.t. opleiding acupunctuur/TCG, 

zoals gesteld in het Beroepsopleidingsprofiel (laatste door de Ledenvergadering 

goedgekeurde versie), geldt de procedure zoals gesteld in het Huishoudelijk 

Reglement, hfdst. II. art.1.c. 

 

7. De Opleiding doet jaarlijks aan de NVA toekomen: een exemplaar van haar 

Studiegids inclusief leerplan, alsmede kopieën van schriftelijke toetsen die in het 

voorafgaande studiejaar zijn afgenomen, inclusief de daarbij behaalde 

resultaten.  

 

8. De Opleiding meldt wijzigingen in haar structuur of studieprogramma, welke 

aanmerkelijke gevolgen kunnen hebben voor het kwaliteitsniveau van de 

afgestudeerden, binnen twee weken na hun optreden aan de NVA. Het is ter 

beoordeling van de NVA of deze wijzigingen gevolgen hebben voor het 
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kwaliteitsniveau van de afgestudeerden. De NVA stelt vervolgens vast welke 

consequenties deze wijzigingen hebben voor de aangegane overeenkomst. Bij 

het niet voldoen aan de meldingsplicht heeft de NVA het recht om de 

samenwerkingsovereenkomst te ontbinden ingevolge artikel 16. 

 

9. De NVA zal interne stukken c.q. visitatierapporten, etc. van de Opleiding te allen 

tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter inzage geven. 

 

10. Studenten aan de Opleiding kunnen zich laten inschrijven als aspirant-lid van de 

NVA, mits zij voldoen aan de westers medische vooropleiding van de NVA. Zie 

hierna artikel 11. 

 

11. De afgestudeerden die voldoen aan de in artikel 1 bedoelde voorwaarden, 

worden zonder nadere inhoudelijke acupunctuur/TCG-toetsing toegelaten tot 

het praktiserend lidmaatschap van de NVA, mits tevens is voldaan aan de door 

de NVA gestelde eisen ten aanzien van de medische vooropleiding (event. 

tevens NVA-AMO [Aanvullende Medische Opleiding] en satellietvakken). In haar 

opleidingsbrochure informeert de Opleiding de (kandidaat)cursisten over deze 

toelatingsvoorwaarden tot het NVA-lidmaatschap. 

 

12. Voor afgestudeerden die hun diploma hebben verkregen voor de datum van 

ondertekening van deze overeenkomst, zal afzonderlijk worden nagegaan of 

hun niveau van opleiding op het moment van afstuderen reeds voldeed aan de 

in artikel 1 bedoelde eisen. 

 

13. De Opleiding staat de NVA toe bij aanvang van de cursus studenten aan de 

Opleiding persoonlijk te informeren over het lidmaatschap van de NVA alsmede 

biedt zij de NVA de mogelijkheid bij de diploma-uitreiking aanwezig te zijn voor 

informatie over het praktiserend lidmaatschap. Anderszins worden 

studentenlijsten c.q. lijsten van gediplomeerden aan de NVA gezonden om 

hieruit studenten c.q. afgestudeerden voor het NVA-lidmaatschap  te 

benaderen. 

 

14. Voor zover deze overeenkomst is gebaseerd op door de Opleiding aan de NVA 

verstrekte informatie, neemt de NVA aan dat deze informatie overeenstemt met 

de feitelijke situatie. Zo niet, dan kan de NVA overgaan tot ontbinding van de 

overeenkomst ingevolge art. 16. 

 

15. Definitieve inschrijving c.q. continuering als erkende basis opleiding 

Acupunctuur/TCG geschiedt na ondertekening van dit contract door beide 

partijen (Huish. Regl. hfdst. II, art. 1.b.). Indien ondertekening van dit contract 

niet uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van dit contract - welke per 

aangetekend schrijven wordt toegezonden - is geschied, vervalt onderhavig 

contract en zal de procedure tot opschorting en intrekking van de erkenning van 

de Opleiding door de NVA worden ingezet conform het Huish. Regl. hfdst. II. 

art. 1.c. 

 

16. De Opleiding heeft het recht om de onderhavige overeenkomst te beëindigen 

met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging geschiedt door middel van 

een aangetekend schrijven. De door de Opleiding verschuldigde bijdrage aan de 

NVA voor het lopende kalenderjaar blijft in dat geval aan de NVA verschuldigd. 

De NVA heeft het recht om de onderhavige overeenkomst te ontbinden in geval 

van het niet voldoen van de Opleiding aan de verplichtingen zoals opgenomen in 

deze overeenkomst, het Huishoudelijk Reglement en het Beroeps-

opleidingsprofiel. De door de Opleiding verschuldigde bijdrage aan de NVA voor 

het lopende kalenderjaar blijft in dat geval aan de NVA verschuldigd. 
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17. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan, zowel juridische als 

feitelijke, met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, 

zullen met uitsluiting van de gewone rechter – behoudens voorziening in kort 

geding – worden beslist door de Arbitragecommissie NVA/Opleidingen volgens 

het Reglement voor Arbitrage van de NVA. Een geschil is aanwezig indien een 

der partijen verklaart dat dit het geval is.  

a) De Arbitragecommissie NVA/Opleidingen wordt ingesteld en secretarieel 

ondersteund door het Bestuur van de NVA en is als volgt samengesteld: 

• een lid aangewezen door de NVA 

• een lid aangewezen door de Opleiding 

• een lid, tevens voorzitter, aangewezen door beide voren bedoelde leden 

tezamen. 

b) De Arbitragecommissie komt binnen drie maanden tot een bindende 

uitspraak voor alle betrokkenen; de kosten van de arbitrage worden 

gelijkelijk verdeeld over de NVA en de Opleiding. 

 

18. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

 

 

 

te ……………………………………………………… 

 

 

 

Voor de NVA: 

 

 

 

 

 

dhr./mw. …………………………………………… 

 

functie………………………………………………… 

 

 

handtekening 

 

 

 

 

 

dhr./mw…………………………………………….. 

 

functie………………………………………………… 

 

 

handtekening 

 

 

 

 

d.d. ………………………………………………… 

 

 

 

Voor de Opleiding 

Naam opleiding: 

 

…………………………………………………………… 

 

 

dhr./mw. …………………………………………… 

 

functie……………………………………………….. 

 

 

handtekening 

 

 

 

 

 

dhr./mw. …………………………………………… 

 

functie……………………………………………… 

 

 

handtekening 
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