Algemene voorwaarden voor programma’s van Aanbieders van door de IBLCE® erkende
CERP-studiepunten
Als organisatie die programma’s voor CERP-studiepunten voor permanente educatie aanbiedt
aan internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (International Board Certified Lactation
Consultant® - “IBCLC®”) met een certificering van de Internationale Raad van Examinatoren
van Lactatiekundigen (International Board of Lactation Consultant Examiners® -“IBLCE®”),
gaat de ondertekenende organisatie (“Aanbieder”) door zich te registreren als Aanbieder van
CERP-studiepunten akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”),
inclusief wijzigingen die daar door de IBLCE in de loop van de tijd naar eigen goeddunken en in
overeenstemming met deze voorwaarden in kunnen worden aangebracht.
Verplichtingen van de Aanbieder
1. De Aanbieder erkent en stemt ermee in te voldoen en gebonden te zijn aan de Gids voor
de kortetermijnaanbieder, de Gids voor de langetermijnaanbieder, en andere regels en
procedures voor programma’s (de “Regels”) van de IBLCE®, inclusief wijzigingen die in
de loop van de tijd kunnen worden aangebracht, en die hier online beschikbaar zijn:
https://iblce.org/resources/cerp-providers/.
2. De Aanbieder stemt ermee in dat de IBLCE® de bevoegdheid heeft om voor CERPstudiepunten ingediende programma(’s) naar eigen goeddunken te accepteren of te
weigeren. De IBLCE® kan onder andere overwegen: of een programma voldoet aan de
Regels; of de onderwerpen, auteur(s) van het programma en/of sprekers gekwalificeerd
zijn op grond van de Regels; en of een programma aanstootgevend of anderszins
verwerpelijk is, bij de missie en het doel van de IBLCE past, of gedrag zou kunnen
vormen of aanmoedigen dat in strijd is met wetgeving of met de Internationale Code
voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (“WHOcode”) en de daaropvolgende resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering
(“WHA”) .
3. De Aanbieder zal al het programmamateriaal, inclusief aanwezigheidslijsten, bewaren
gedurende een periode van zes (6) jaar na voltooiing van het programma en zal dergelijk
materiaal op verzoek beschikbaar stellen aan de IBLCE®. De IBLCE® kan de
programma(‘s) van een Aanbieder controleren die in de afgelopen zes (6) jaar hebben
plaatsgevonden. De Aanbieder moet ervoor zorgen dat hij in staat blijft de
aanwezigheidsverificatie van deelnemers op verzoek te reproduceren.
4. De Aanbieder zal de IBLCE® betalen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden
die in de Regels zijn uiteengezet.
5. De Aanbieder verleent de IBLCE toestemming om de naam van de Aanbieder te
gebruiken om de deelname te promoten van de Aanbieder aan het Programma zoals
gespecificeerd in de Regels. In het geval van beëindiging van deze algemene
voorwaarden of van de status van Aanbieder van CERP-studiepunten zal de Aanbieder
alle IBLCE®-handelsmerken en gerelateerde goedkeuringen onmiddellijk van de website
en al het marketingmateriaal verwijderen.
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6. Gebruik van IBLCE®-handelsmerken. Nadat goedkeuring is gegeven aan de status van
Aanbieder van door de IBLCE® erkende CERP-studiepunten zal de Aanbieder het
volgende prominent weergeven op al het materiaal dat wordt gebruikt voor het promoten
van of het verwijzen naar zijn door de IBLCE® geaccepteerde programma(’s) voor
CERP-studiepunten: “[Naam van aanbieder] is door de International Board of Lactation
Consultant Examiners® (IBLCE®) geaccepteerd als Aanbieder van CERP-studiepunten
voor het vermelde programma voor studiepunten voor permanente educatie (CERPstudiepunten). Bepaling van de geschiktheid van CERP-studiepunten of van de status
van Aanbieder van CERP-studiepunten houdt niet in dat de IBLCE® de kwaliteit van het
onderwijs onderschrijft of beoordeelt. INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION
CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED
LACTATION CONSULTANT® en IBCLC® zijn geregistreerde merken van de
Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen.” Verder is elk gebruik van
IBLCE-merken die worden gebruikt bij de promotie van door de IBLCE geaccepteerde
programma’s van Aanbieder voor CERP-studiepunten onderworpen aan de
voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de IBLCE. De IBLCE
vereist dat alle gevallen van gebruik van een IBLCE-merkteken worden voorbehouden
voor zover dat nodig is om aan te geven wat het onderwerp is van het door de IBLCE
geaccepteerde programma van de Aanbieder van CERP-studiepunten.

Looptijd en beëindiging
Deze Overeenkomst begint op de datum waarop de Aanbieder (de “Ingangsdatum”) deze
ondertekent en heeft een looptijd van één (1) jaar. Tenzij de Aanbieder of de IBLCE binnen
dertig (30) dagen voorafgaand aan de verlenging de andere partij schriftelijk in kennis stelt van
niet-verlenging, worden de Voorwaarden automatisch verlengd met een extra kalenderjaar, na
geslaagde betaling van de dan geldende jaarlijkse vergoedingen en naleving van eventuele
andere door de IBLCE® gestelde regels.
Beide partijen kunnen deze Voorwaarden beëindigen in het geval van een wezenlijke schending
door de andere partij die niet is verholpen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke
kennisgeving daarvan door de niet-schendende partij. Deze Voorwaarden kunnen ook worden
beëindigd in geval van overmacht die voor geen van beide partijen beheersbaar is en die de
voortzetting van het programma illegaal, onmogelijk of commercieel onuitvoerbaar maakt.
Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Voorwaarden kan de IBLCE de status van
Aanbieder van CERP-studiepunten beëindigen als het gedrag van de Aanbieder naar het redelijke
oordeel van uitsluitend de IBLCE een negatieve invloed heeft op de reputatie en goodwill van de
IBLCE.
Vrijwaring
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Elke partij zal de andere partij en haar respectieve functionarissen, directeuren en werknemers
schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van claims, verliezen, onrecht of andere schade van
derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit nalatigheid of opzettelijk
wangedrag van de vrijwarende partij bij haar prestaties met betrekking tot deze Voorwaarden.
Aanvullende voorwaarden
1. Deze Voorwaarden worden beoordeeld en geïnterpreteerd volgens de wetten van het
Gemenebest van Virginia, Verenigde Staten, zonder mogelijkheden om een ander
rechtsgebied te kiezen, en worden geacht te zijn overeengekomen door de IBLCE® en
Aanbieder in het Gemenebest van Virginia. In elk geschil dat voortvloeit uit deze
Voorwaarden zal de winnende partij haar redelijke kosten en advocaatkosten door de
andere partij laten betalen.
2. De IBLCE® en Aanbieder doen hierbij elk afstand van hun recht op juryrechtspraak, of
enige claim of rechtsvordering gebaseerd op of voortvloeiend uit deze Voorwaarden.
3. De IBLCE® en Aanbieder treden op als onafhankelijke contractanten en niet als agent of
partner van of gezamenlijk ondernemer met de andere partij.
4. Deze Voorwaarden zijn bindend voor de Aanbieder, zijn nabestaanden en toegestane
rechtverkrijgenden. De Aanbieder mag zijn rechten onder deze Voorwaarden niet
overdragen, of zijn taken onder deze Voorwaarden delegeren of uitbesteden zonder de
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de IBLCE®. De Aanbieder
begrijpt en stemt ermee in dat elke poging of plan tot overdracht in strijd met het
voorgaande nietig en zonder effect zal zijn.
5. Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de IBLCE® en Aanbieder
met betrekking tot dit betreffende onderwerp. Deze Voorwaarden mogen niet door de
Aanbieder worden gewijzigd, behalve in een later schrijven dat is ondertekend namens de
IBLCE® en de Aanbieder door hun respectieve, naar behoren gemachtigde
vertegenwoordigers. De IBLCE® kan deze Voorwaarden wijzigen met een voorafgaande
schriftelijke kennisgeving van ten minste dertig (30) dagen aan de Aanbieder.
6. Registratie van de Aanbieder in overeenstemming met deze Voorwaarden en de
acceptatie van de CERP-studiepunten van de Aanbieder behelst GEEN goedkeuring,
certificering, accreditatie, garantie of waarborg van de Aanbieder of zijn diensten door de
IBLCE®.

Verklaring van bevoegde vertegenwoordiger
1. Door ondertekening van deze voorwaarden bevestig ik namens mijn organisatie, als
bevoegde vertegenwoordiger van de Aanbieder, dat we volledig begrijpen dat dit alleen
een verzoek betreft die de status van Aanbieder voor CERP-studiepunten niet garandeert,
en dat acceptatie of weigering om CERP-studiepunten aan onze programma’s te
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3.

4.

5.

verbinden de uitsluitende bevoegdheid van de IBLCE® is en dat hiertegen geen beroep
kan worden aangetekend.
Ik en mijn organisatie begrijpen voorts dat elke valse verklaring of verkeerde voorstelling
van zaken door ons kan leiden tot intrekking van deze aanvraag of van de status van
Aanbieder voor CERP-studiepunten.
Ik en mijn organisatie zijn het erover eens dat programma’s die zijn ingediend voor
CERP-studiepunten geen conflicten bevatten zoals gedefinieerd in de Internationale
Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (“WHOcode”) en daaropvolgende resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering (“WHA”),
inclusief maar niet beperkt tot elk reëel of potentieel belangenconflict als gevolg van
sprekers of sponsors van het programma.
Door hieronder akkoord te gaan, stemt u ermee in dat de IBLCE de informatie op dit
formulier en alle gevraagde documentatie die u in verband met dit formulier verstrekt,
verwerkt met het oog op de beoordeling en verwerking van uw aanvraag door de IBLCE
en, indien van toepassing, alle doeleinden van het programma van Aanbieder van CERPstudiepunten, in overeenstemming met de Privacyverklaring en alle toepasselijke wetten,
voorschriften en regelgeving van de IBLCE.
Als bevoegde vertegenwoordiger met de bevoegdheid om de aanvragende organisatie te
verplichten, heb ik deze Voorwaarden gelezen en ga ik ermee akkoord, en als mijn
organisatie door de IBLCE® wordt geaccepteerd als Aanbieder van CERP-studiepunten,
zal zij zich houden aan deze Voorwaarden en aan alle regels die door de IBLCE® zijn
gesteld.

Naam: __________________________________________
Handtekening: __________________________________________
Functie in de organisatie: __________________________________________
Organisatie: __________________________________________
Website van de organisatie: __________________________________________
Datum: __________________________________________
E-mail: __________________________________________
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