Vilkår og betingelser gældende for organisationer,
som tilbyder optjening af IBLCE® CERP-point
Som udbyder af uddannelser til optjening af Continuing Education Recognition Points (“CERPpoint”) for personer med akkreditering som International Board Certified Lactation Consultant®
(“IBCLC®'er”) fra International Board of Lactation Consultant Examiners® (“IBLCE®”)
accepterer undertegnede organisation (”udbyder”) i kraft af registrering som CERP-udbyder
følgende vilkår og betingelser (”vilkår”) samt IBLCE’s løbende ændringer, som de måtte skønne
nødvendige og i overensstemmelse med disse vilkår.
Udbyders forpligtelser
1. Udbyder anerkender og accepterer at overholde og være bundet af IBLCE®’s vejledning
til henholdsvis langsigtede og kortsigtede samarbejdspartnere samt andre politikker og
retningslinjer for uddannelser (”retningslinjer”) samt løbende opdateringer.
Retningslinjerne forefindes online her: https://iblce.org/resources/cerp-providers/.
2. Udbyder anerkender, at IBLCE® efter eget skøn kan acceptere eller afvise uddannelser,
som indsendes til godkendelse som optjening af CERP-point. IBLCE® kan, blandt andet,
overveje om uddannelsen overholder retningslinjerne, og hvorvidt emner,
uddannelsesudvikler og/eller undervisere er kvalificerede i henhold til retningslinjerne
eller om en -uddannelse kan opfattes som stødende eller på anden måde kritisabel i
forhold til IBLCE’s hensigt og formål, eller om den kan udgøre eller anspore til adfærd,
som er i strid med loven eller WHO’s internationale kodeks for markedsføring af
modermælkserstatninger samt efterfølgende resolutioner fra WHA.
3. Udbyder skal opbevare alt uddannelsesmateriale, herunder fremmødeprotokoller, i en
periode på seks (6) år efter uddannelsens afslutning og skal på IBLCE®’s anmodning
fremlægge sådant materiale. IBLCE® er berettiget til at foretage en kontrol af de
uddannelser, udbyderens måtte have udbudt inden for de seneste seks (6) år. Udbyder
skal være i stand til at fremlægge fremmødeprotokoller hvis adspurgt.
4. Udbyder skal erlægge betaling til IBLCE® i overensstemmelse med de i retningslinjerne
beskrevne betalingsbetingelser.
5. Udbyder giver IBLCE tilladelse til at benytte udbyders navn med henblik på at
reklamere for udbyders deltagelse i uddannelsen som beskrevet i retningslinjerne.
Såfremt disse vilkår og betingelser ikke længere finder anvendelse eller udbyders status
som CERP-udbyder ophører, skal udbyderen omgående fjerne alle IBLCE®-symboler og
tilhørende terminologi fra deres hjemmeside samt alt markedsføringsmateriale.
6. Brug af IBLCE®’s varemærker. Når en udbyder er godkendt til IBLCE®’s CERPprogram, skal udbyderen på iøjefaldende vis fremhæve følgende på alt materiale, som
udgør reklame for eller henviser til deres af IBLCE® godkendte CERP-uddannelse:
“International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) har godkendt
[Udbyders navn] som CERP-udbyder, således at der på de oplistede uddannelser kan
optjenes CERP-point. Vurdering af egnethed som udbyder af uddannelse med optjening
af CERP-point skal ikke betragtes som IBLCE®’s godkendelse eller vurdering af
uddannelsens kvalitet. INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT
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EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION
CONSULTANT®, og IBCLC® er registrerede varemærker tilhørende International
Board of Lactation Consultant Examiners.” Enhver brug af IBLCE-varemærker i
promovering af CERP-uddannelser godkendt af IBLCE kan alene ske med IBLCE's
forudgående, skriftlige accept. IBLCE kræver, at enhver brug af IBLCE-varemærker i
denne forbindelse så vidt muligt begrænses til at identificere indholdet af den af IBLCE
godkendte CERP-udbyders uddannelse.

Aftalens varighed og ophør
Denne aftale er gyldig fra datoen for udbyders underskrift (”ikrafttrædelsesdatoen”) og har en
løbetid på et (1) år. Medmindre enten udbyder eller IBLCE skriftligt varsler ikke-fornyelse inden
for tredive (30) dage forud for datoen for fornyelse, fornyes aftalen automatisk for et nyt
kalenderår ved gennemført betaling af det på dette tidspunkt årligt skyldige gebyr samt
overholdelse af andre af IBLCE® beskrevne retningslinjer.
Begge parter kan opsige denne aftale i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af
aftalen, såfremt misligholdelsen ikke er afhjulpet inden for en periode på ti (10) arbejdsdage efter
skriftligt påbud fra den ikke-misligholdende part. Disse vilkår og betingelser kan også opsiges,
hvis en force majeure-hændelse, som ingen af parterne kan kontrollere, gør det ulovligt, umuligt
eller kommercielt uigennemførligt at fortsætte uddannelsen. Uanset disse vilkårs andre
bestemmelser kan IBLCE afslutte udbyderens status som CERP-udbyder, hvis udbyderens
adfærd efter IBLCE’s skøn har en negativ indflydelse på IBLCE’s ry og goodwill.
Skadesløsholdelse
Den enkelte part skal skadesløsholde, forsvare og friholde den anden part samt dennes respektive
funktionærer, ledere og medarbejdere i forhold til enhver form for søgsmål fra tredjeparter, tab,
skader eller andre tab (herunder rimelige udgifter til juridisk repræsentation), som kan opstå som
resultat af den skadesløsholdende parts uagtsomhed eller bevidste uredelighed i forbindelse med
disse vilkår.
Yderligere vilkår
1. Disse vilkår er underlagt loven i staten Virginia, USA uden hensyntagen til bestemmelser
om lovvalg og tiltrædes af IBLCE® samt udbyderen i staten Virginia. Såfremt disse vilkår
giver anledning til tvister, skal den tabende part betale for alle den modsatte parts
rimelige udgifter og advokatsalærer.
2. IBLCE® og udbyderen fraskriver sig hermed retten til nævningebehandling eller retten til
at gøre andre krav eller søgsmål gældende baseret på disse vilkår.
3. IBLCE® og udbyderen handler selvstændigt hver for sig og ikke som agent,
samarbejdspartner eller på anden måde i joint venture med den anden part.
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4. Disse vilkår er bindende for udbyderen, dennes efterkommere og lovformelige
transporthavere. I medfør af disse vilkår må udbyder ikke overdrage sine rettigheder eller
uddelegere eller give sine forpligtelser i underentreprise uden IBLCE®’s forudgående
skriftlige accept. Udbyderen accepterer, at ethvert forsøg på eller påstand om
overdragelse af forpligtelser eller rettigheder udgør et brud på ovenstående vilkår og vil
blive betragtet som ugyldig.
5. Disse vilkår udgør den samlede aftale mellem IBLCE® og udbyderen for så vidt angår de
i aftalen beskrevne forhold. Udbyder må ikke foretage ændringer i disse vilkår,
medmindre en sådan ændring foreligger særskilt i et bilag underskrevet på vegne af
IBLCE® og udbyderen af deres respektive bemyndigede repræsentanter. IBLCE® kan
med ikke med mindre end tredive (30) dages skriftligt varsel til udbyderen revidere disse
vilkår.
6. En registrering af udbyderen i overensstemmelse med disse vilkår samt accept af
udbyderens CERP-status udgør IKKE IBLCE’s accept, certificering og akkreditering af
eller garanti for udbyderen eller dennes tjenester.

Vitterlighedspåtegning af bemyndigede repræsentanter
1. Ved underskrift af disse vilkår anerkender jeg, udbyders bemyndigede repræsentant, på
vegne af min organisation, at vi til fulde forstår, at denne ansøgning ikke udgør nogen
garanti for status som CERP-udbyder og IBLCE® alene kan godtage eller afvise CERPpoint optjent ved en hvilken som helst af vores uddannelser, og denne beslutning kan
ikke appelleres.
2. Min organisation og jeg accepterer, at enhver form for vildledning eller forkert
fremstilling fra vores side kan resultere i tilbagekaldelse af denne ansøgning eller status
som CERP-udbyder.
3. Min organisation og jeg garanterer, at enhver uddannelsesplan, som er indsendt til CERPgodkendelse, på ingen måde er i konflikt med med WHO’s internationale kodeks for
markedsføring af modermælkserstatninger samt efterfølgende resolutioner fra WHA,
herunder men ikke begrænset til reelle eller potentielle interessekonflikter for undervisere
eller sponsorer.
4. Det accepteres hermed, at IBLCE behandler oplysningerne i denne formular og al
rekvireret dokumentation, som er tilvejebragt i forbindelse hermed, til IBLCE’s
gennemgang og behandling af ansøgning og om nødvendigt formålet med CERPuddannelsen i overensstemmelse med IBLCE’S Privatlivserklæring samt gældende love
og regler.
5. Som tegningsberettiget repræsentant erklærer jeg hermed at have læst og forstået disse
vilkår, og såfremt IBLCE®godkender min organisation som CERP-udbyder, skal den til
enhver tid overholde IBLCE®’s vilkår og retningslinjer.
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Navn: __________________________________________
Underskrift: __________________________________________
Stilling: __________________________________________
Organisation: __________________________________________
Organisationens hjemmeside: __________________________________________
Dato: __________________________________________
E-mail: __________________________________________
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