2018 Voorwaarden Licenties Massage Hippique
Doel
Massage Hippique geeft licenties uit met als doel de kwaliteit van de opleidingen, de
paardenmasseurs en de instructeurs te waarborgen en te verbeteren. De klanten, de sport en de
trainers duidelijkheid te geven wat te kunnen verwachten van een in te huren paardenmasseur met
een erkende licentie. Het beschermen van alle masseurs met een licentie van Massage Hippique,
door voldoende bijscholingen en minimaal tarief vast te zetten. Gelegenheid tot bekendheid vergroten
door adverteren en vermeldingen social media. Per provincie een duidelijk overzicht te krijgen van de
paardenmasseurs met licentie.
Art. 1. Diverse Licenties
Licentie 1 : sportmasseur voor paarden - Modules 1-3 of
EMFR Equine Myofasciaal Release Therapeut of
AET- Allround Equine Taping Paard
Licentie 2 : integratief masseur voor paarden – Modules Masseur 1-6
Licentie 3 : intuitief masseur voor paarden – Modules 1-10
Licentie 4: Paardenmasseur Jaaropleiding – Modules 1-12 incl. examen
Licentie 4: Paardenmasseur Jaaropleiding – Modules 1-15,17 incl. examen
Licentie 5: Licentie 4 Masseur + Functional Equine Taping m16.1-16.3
Licentie 6: Licentie 4 Masseur + EMFR vanaf 2017
Licentie 7: Licentie 4 Masseur + EMFR + AET vanaf 2018
Licentie I1: Assistent instructeur sportmassage voor paarden
Licentie I2: Instructeur sportmassage voor paarden
Art. 2 Licentie Eisen
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen:
Na het behalen van uw examen bent u in de gelegenheid om een licentie aan te vragen.
Licenties alleen voor masseurs welke bedrijfsmatig hun beroep uitoefenen.
Licenties alleen voor beroepsbeoefenaars met een min tarief van € 50,00 ex btw
Licenties alleen voor beroepsbeoefenaars welke correct bijscholen, licentie 1 ieder jaar, vanaf licentie
2 iedere 2 jaar.
Art. 3. Aanvragen Licentie
U kunt uw aanvraag indienen tot een jaar na uw laatste opleiding. Eénmalig aanvragen door de
voorwaarden te ondertekenen met pasfoto digitaal JPEG of GIF opsturen naar
info@massagehippique.nl. Deze aanvraag is geldig tot wederopzegging.
U krijgt een licentiepas zodat u herkenbaar bent voor klanten en dmv QR code op pas komt u
rechtstreeks op de overzichtspagina en kan uw deelname gecontroleerd worden.
Art. 4 Geldigheid
De licentie 1 is 1 jaar geldig. Licentie 2-5 hebben een licentietermijn van 2 jaar.
Het jaar van geldigheid gaat in vanaf de laatste cursus of opleiding welke met goed gevolg is
afgelegd. Of vanaf wanneer de licentiedag of bijscholing is gevolgd.
Art. 5. Licentie verlopen of >jaar na opleiding
Mocht u toch een licentie aan willen vragen maar uw opleiding is langer geleden dan een jaar of u
bent een her-intreder dan kunt u of een (prive)bijscholing volgen bij Massage Hippique of een
overzicht sturen met uw praktijk gerichte bijscholingen elders en aan de hand daarvan wordt gekeken
of u recht hebt op een licentie. Alle cursussen, workshops en modules van Massage Hippique worden
gezien als bijscholing.
Art. 5.1 Privebijscholing
Indien u langer dan 3 jaar niet werkzaam bent geweest en toch opnieuw een licentie wil aanvragen
dan een praktische privé bijscholing verplicht. Planning en locatie kan in overleg. Kosten € 100,00 op
locatie aangegeven door instructeur Massage Hippique. Andere locatie € 0.30 pkm reiskosten. Duur 2
uur.
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Art.6 Abonnement Licentie
Abonnement A: Vermelding met naam, bedrijf, provincie, evt link op tabblad licentiehouders
Abonnement B: Vermelding met Logo en link op hoofdpagina van website Massage Hippique en
vermelding met naam, bedrijf, provincie, logo, link op pagina licentiehouders .
Abonnement C: Geen vermelding wel een licentiepas
Bij uw aanvraag per email, de overeenkomst getekend, een pasfoto in jpeg, een link naar uw website,
uw logo in een foto formaat, geen pdf of indien u nog geen website heeft maar wel een prijslijst of
folder, deze graag digitaal doormailen.
Art. 7 Kosten
Abonnement A: € 50,00 ex btw per jaar incl. vermelding zie Art. 6.
Abonnement B: € 100,00 ex btw per jaar incl. vermelding hoofdpagina zie Art. 6
Bij verlies licentiepas en een nieuwe aanvragen kost € 30,00 ex btw
Art. 8 Kortingen en aanbiedingen
Licentiehouders welke op de website van Massage Hippique vermeld zijn krijgen kortingen bij
opleidingen, cursussen en workshops georganiseerd door Massage Hippique als volgt:
Licentiehouders abonnement A en C € 10,00 korting per order met een max van € 50,00 per jaar,
code LICA181210
Licentiehouders abonnement B 10% korting per order met een maximum van € 150,00 per jaar. Code
LICB181210. Je kunt € 50,00 voordeel halen.
Licentiehouders op herhaling wanneer je de dag voor een 2e maal wil volgen code LIC181250
Andere kortingen en aanbiedingen zullen op facebook en website gepost worden. Kortingscode zijn
persoonlijk en niet overdraagbaar en niet te combineren met andere aanbiedingen !
Art. 9 Intrekken licentie of weigeren nieuwe licentie-aanvraag
Massage Hippique behoudt zich het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te ontnemen, of
aanvraag te weigeren bij:
- De licentiehouder in strijd heeft gehandeld of handelt met de Licentievoorwaarden van
Massage Hippique
- De licentiehouder in strijd heeft gehandeld of handelt, met de algemene voorwaarden van
Massage Hippique
- De licentiehouder in strijd heeft gehandeld met de privacy wetgeving van Massage Hippique
Art. 8 Verlenging
Licentiehouders kunnen voor verstrijken geldigheidsdatum inschrijven voor bijscholing. Licentiehouder
kan van te voren aangeven of nieuwe pas met oude foto of er kan ter plekke op de cursusdag een
nieuwe foto en pas gemaakt worden. Graag van tevoren aangeven.
Art. 9 Bijscholing
Bijscholingen voor licentiehouders:
- Iedere Module Massage Hippique
- Privé bijscholingen 2 uur praktijk massage of naar keuze
- Massage eigen paard
- Module reeds gevolgd maar herhaling tegen 50%
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Hiermee verklaar ik ……………………………………………………………….
Woonachtig te ……………………………..….
Provincie ……………………………………….
Licentie ………………………..……………….
Bedrijfsnaam……………………..…………....
Adres………………………………….
Postcode..…………………………….
Woonplaats….……………………….
BTW nummer………………………...
Website…………………………………………
Facebookpagina ………………………………
Ik kies

o

A - Abonnement A € 50,00 per jaar excl btw Kortingscode (LICA181210)

o

B - Abonnement B € 100,00 per jaar excl btw. Kortingscode (LICB181210)

o

C - Geen vermelding € 50,00 per jaar excl btw Kortingscode (LICA181210)

Bij keuze A of B draag ik zorg voor digitaal inleveren, link, logo en pasfoto in Jpeg of Giff formaat. De
factuur ontvang ik per omgaande op naam bedrijf.
Tevens verklaar ik hierbij deze licentievoorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Akkoord
-

…………………………..

Datum
……………………………
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