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1.  Visie en missie NVKToag 
 
In 1970 is de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische 
grondslag (NVKToag) opgericht.  
De NVKToag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40479520. 
De vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden en zij stelt kwaliteitsnormen op 
voor de beroepsuitoefening van kunstzinnig therapeuten beeldend, muziek en spraak & drama. 
De NVKToag valt onder de koepel van de Nederlandse Vereniging Antroposofische 
Gezondheidszorg (NVAZ). Zodra men lid wordt van de NVKT verbindt het lid zich ook met de 
NVAZ, met name voor de kwaliteitsontwikkeling en als gesprekspartner met de 
Zorgverzekeraars, de Antroposofische Vereniging Nederland (AViN), met name de Medische 
sectie  in Dornach (ICAAT) en the International Federation of Antroposofic Arts and Eurytmy 
(IFAAET) en het Lectoraat aan de Hogeschool in Leiden.  

 

2.  Doelstelling  
 
De NVKToag heeft 2 hoofddoelen:  

 

2.1.  Kwaliteitsbevordering en –controle van de ontwikkeling en uitvoering van professionele 

kunstzinnige therapie volgens het beroepsprofiel op basis van de algemene menskunde  waarbij 
lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden door:  

 

 Registratie in het kwaliteitsregister voor leden met een erkend diploma HBO Kunstzinnige 
therapie (BAT) en VOG   

 Verplichte urennorm   

 Verplichte intervisie en visitatie 

 Verplichte bij- en nascholing voor therapeuten en accreditatie 

 Organisatie van conferenties voor kunstzinnig therapeuten  

 Klachtenreglement en Tuchtreglement volgens de Wkkgz  

 Contact onderhouden met de werkgroep NVAZ Sector Beraad beroepsverenigingen, toezicht 
kwaliteit binnen de sectoren 

 Contact onderhouden met de HBO opleiding Kunstzinnige Therapie Hogeschool Leiden (BAT) 

 Contact onderhouden met de Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg (AAG) 

 Internationale samenwerking met verenigingen voor kunstzinnige therapie in Europa en mondiaal 

 Onderzoek en enquêtes in het vakgebied door leden en uitvoering hiervan door het Lectoraat 
“Eigen regie” en “Antroposofische Gezondheidszorg” binnen de Hogeschool Leiden  

 Financiële bijdragen aan projecten ten behoeve van de  vakontwikkeling  

 Bevorderen van publicaties  

 Interne uitgave van 3-wekelijkse Informatie en Inspiratie bulletins 

 Uitgave van het vakblad ‘Reliëf’ 
 

2.2.  Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden door: 

 Onderhouden van een website  

 Public Relations, voorlichting aan publiek en partijen in de zorg 

 Vindbaarheid van therapeuten door verwijzers en belangstellenden 

 Moderne ledenadministratie en financiële administratie 

 Contact onderhouden en maken van afspraken met zorgverzekeraars binnen de koepel  NVAZ  

 Medewerking aan het internationaal netwerk van beroepsverenigingen voor kunstzinnige 
therapieën ICAAT en IFAAET 

 

 
 

https://www.kunstzinnigetherapie.nl/
http://www.nvaz.nl/
http://ifaaet-medsektion.net/
http://www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg
http://www.icaat-medsektion.net/
http://ifaaet-medsektion.net/


Algemene voorwaarden   
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën 

op antroposofische grondslag 
 

Algemene voorwaarden  2.5 pagina 3 van 10 17-6-2017 

3.  Diploma Kunstzinnige Therapie 
 
Aanmelding als nieuw lid is mogelijk bij onderschrijven van de doelstelling van de NVKToag en bij 
bezit  van het diploma Kunstzinnige Therapie / Bachelor of Arts Therapies (BAT), 
afstudeerrichtingen: beeldend, muziek of spraak & drama behaald in binnen- of buitenland. Voor 
Nederland is dat aan de Hogeschool in Leiden. 
Registratie in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars is mogelijk. 

 
NB: Reeds vóór 2014 ingeschreven leden die geen HBO diploma  hebben en wel in het bezit zijn 
van een door de vereniging erkend diploma kunstzinnige therapie, en die vóór 1 januari 2017 in 
het bezit zijn van een diploma Medische Basis Kennis (MBK) op HBO niveau, erkend door 
CPION of SNRO, kunnen in aanmerking blijven komen voor verlenging van registratie.  

 

4.  Lidmaatschap 
 
Voor nieuwe aanmeldingen voor lidmaatschap vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende keuzes: 

 Basislidmaatschap met daarna mogelijkheid tot registratie in het kwaliteitsregister voor 
starters en herintreders 

 NVKT jonglidmaatschap 

 Studentlidmaatschap 

 Donateur  

De NVKT kent geregistreerde en niet-geregistreerde leden. Geregistreerde leden voldoen aan de 
kwaliteitseisen en zijn opgenomen in ons kwaliteitsregister. De cliënten van geregistreerde leden 
krijgen de behandeling (deels) vergoed via hun zorgverzekeraar afhankelijk van de polis van de 
aanvullende verzekering.  
Onder de geregistreerde leden vallen starters, herintreders en leden die hun registratie hebben 
verlengd. 
 

4.1.   Basislidmaatschap: de basis voor alle leden 
 

Let op: Wil je vermelding in het kwaliteitsregister, vermelding op de lijst van de 

zorgverzekeraars en vergoeding van de zorgverzekeraars dan moet je eerst Basislid worden en 
daarna het geregistreerd lidmaatschap afsluiten, zie 4.1.  
Voorwaarden:  

 Het diploma Kunstzinnige Therapie / Bachelor of Arts Therapies (BAT), afstudeerrichtingen: 
beeldend, muziek of spraak & drama behaald in binnen- of buitenland. Voor Nederland is dat 
aan de Hogeschool in Leiden. 

 VOG screeningsprofiel 45 

 Loondienstverklaring (indien van toepassing) 
  

Bij de aanmelding voor het basislidmaatschap wordt gevraagd akkoord te gaan met de Algemene 
Voorwaarden en te voldoen aan en te respecteren van de eisen die de vereniging stelt aan haar 
leden, zoals geformuleerd in:  

 

 De Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

 Beroepsprofiel en Beroepscode 

 Reglement Praktijkvoering 

 Reglement registratie, indien van toepassing. 

 Reglement visitatie 

 Reglement Intervisie, Mentoraat en Supervisie 

 Klacht- en Tuchtregeling op grond van de Wkkgz  
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4.2.  Geregistreerd lidmaatschap = basislidmaatschap + registratie in kwaliteitsregister 
 
Geregistreerde leden met een HBO diploma Kunstzinnige therapie 
Voorwaarden:  

 Het voldoen aan bovenstaande Voorwaarden Basislidmaatschap  

 Registratie  in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars is 
mogelijk. 

 Verplichte vermelding van AGB code(s)  

 Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 Herregistratie elke 3 jaar: Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en 
nascholing en 8 uur intervisie per jaar. Wie niet aan deze norm voldoet, staat niet langer 
geregistreerd  in het kwaliteitsregister. 

 
Geregistreerde leden zonder HBO diploma Kunstzinnige therapie maar met een bestaand  
lidmaatschap vóór 01-01-2014: de overgangsregeling 
Voorwaarden: 

 Leden die vóór 2014 reeds lid waren maar geen HBO diploma  hebben en wel in het bezit 
zijn van een door de vereniging erkend diploma kunstzinnige therapie, en vóór 1 januari 
2017 in het bezit zijn van een diploma Medische Basis Kennis (MBK) op HBO niveau, erkend 
door CPION of SNRO, kunnen in aanmerking blijven komen voor verlenging registratie. 

 Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 Herregistratie elke 3 jaar: Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en 
nascholing en 8 uur intervisie per jaar. Wie niet aan deze norm voldoet, staat niet langer 
geregistreerd  in het kwaliteitsregister. 
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4.2.1. Starters, geregistreerd lidmaatschap 
Voorwaarden:  

 Het voldoen aan bovenstaande Voorwaarden Basislidmaatschap 

 Aanmelding voor starters registratie geschiedt uiterlijk binnen twee jaar ná diplomering 

 De gehele starters registratie geldt voor de duur van drie jaar ná diplomering 

 Verplichte vermelding van AGB code(s)  

 Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering m.u.v leden 
die uitsluitend in loondienst werkzaam zijn. 

 Voor herregistratie naar gewoon lidmaatschap (na maximaal 3 jaar) geldt een verminderde 
eis aan werkervaring: 80 eenheden werkervaring, 20 punten bij- en nascholing en 8 uur 
intervisie 

4.2.2.   Herintreders, geregistreerd lidmaatschap (bij aanmelding langer dan 2 jaar ná 
diplomering) 
Voorwaarden:  

 Het voldoen aan bovenstaande Voorwaarden Basislidmaatschap  

 Verplichte vermelding van AGB code(s)  

 Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering m.u.v leden 
die uitsluitend in loondienst werkzaam zijn. 

 Vooraf kunnen overleggen en niet ouder dan 2 jaar: minimaal 80 uur werkervaring, 20 uur 
bijscholing en 8 uur intervisie  

  

4.2.3.  Senioren,  geregistreerd lidmaatschap 
Dit is een verlening van de registratie in het kwaliteitsregister en geeft uitsluitend coulance voor 
het aantal verplichte werkuren en uren bij- en nascholing. De contributie is gelijk aan die van het 
geregistreerd lidmaatschap. 
Voorwaarden:  

 Het voldoen aan bovenstaande Voorwaarden Basislidmaatschap 

 Verplichte vermelding van AGB code(s)  

 Ook hier geldt de overgangsregeling bij niet HBO, indien van toepassing. 

 Op het moment van herregistratie is een leeftijd van minimaal 58 jaar bereikt 

 10 jaar continue geregistreerde werkervaring 

 Registratie in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars is 
mogelijk. 

 Verplichte  deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 Herregistratie elke 3 jaar: Voortgangsnorm: 160 gewerkte contacturen, 14 uur bij- en 
nascholing en 8 uur intervisie per jaar. Wie niet aan deze norm voldoet, staat niet langer 
geregistreerd  in het kwaliteitsregister.  

4.2.4. Geregistreerde leden uitsluitend in loondienst  
Voorwaarden: 

 Het voldoen aan bovenstaande Voorwaarden Basislidmaatschap  

 VOG (loopt meestal via de werkgever) 

 Loondienstverklaring 

 Herregistratie elke 3 jaar: Verslag doen van het aantal gewerkte contacturen en uren bij- en 
nascholing en intervisie. Voortgangsnorm: 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en 
nascholing en 8 uur intervisie per jaar. Wie niet aan deze norm voldoet, staat niet langer 
geregistreerd  in het kwaliteitsregister 

 N.B. Leden die uitsluitend in loondienst werken zijn niet verplicht tot het afnemen van de 
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien men niet deelneemt aan deze 
verzekering is er geen vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars en geen vergoeding 
mogelijk. 
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4.3. NVKT jong lidmaatschap, niet geregistreerd  
De contributie voor NVKT jong leden is zeer laag en is bedoeld voor net afgestudeerde 
therapeuten.  NVKT jong lid ontvangt het vakblad Reliëf en heeft toegang tot de ledenvergadering 
en is welkom op de studiemiddagen van de Werkgroep Bij- en nascholing. Het lidmaatschap is 
geldig voor maximaal een jaar. Het overstappen naar een geregistreerd Starterlidmaatschap 
gedurende het jaar is mogelijk.  
Een overstap van jong lidmaatschap naar Starterlidmaatschap kan niet automatisch worden 
omgezet. Het Jong lidmaatschap moet dan nl. eerst worden omgezet in een 
Basislidmaatschap waarna het Starterlidmaatschap kan worden aangevraagd. Om problemen in 
de automatisering te voorkomen vragen we je dit proces niet zelf te starten. Stuur een mail 
naar: ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl  en vraag een omzetting aan van Jong lid naar 
een Basislidmaatschap. Ga dan naar Mijn registratie en volg de instructies. 
Voorwaarden:  

 HBO diploma Kunstzinnige Therapie 

4.4.   Student-lid  
Het student-lid ontvangt het vakblad Reliëf, heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering 

 (geen stemrecht) en is welkom op de studiemiddagen van de Werkgroep Bij- en nascholing. Het 
 studentlidmaatschap is gratis.  

 
Een overstap bij afstuderen van Student lid naar een Basislidmaatschap, NVKT jong 
lidmaatschap of vanuit een basislidmaatschap naar een Starterslidmaatschap (basis + 
registratie) kan niet automatisch worden omgezet:Het student-lidmaatschap moet dan eerst 
worden omgezet  in een Basislidmaatschap. 
Om problemen in de automatisering te voorkomen vragen we je dit proces niet zelf te 
starten. Stuur een mail naar: ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl en vraag een omzetting 
aan van Student lid naar een Basislidmaatschap. Ga dan naar Mijn registratie en volg de 
instructies voor een eventuele (starters)registratie. 
Voorwaarden: 

 Bewijs van inschrijving bij de opleiding 

4.5.   Donateurs 
Het donateurschap is bedoeld voor oud-leden van de NVKToag en alle leden van de NVAZ, 
artsen, leden van de FVB en kunstzinnige- of vaktherapeutische opleidingen. Donateurs 
ontvangen 3 keer per jaar het vakblad Reliëf. De contributie voor donateurs loopt per 
kalenderjaar. Het lidmaatschap van de vereniging wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. 
Aanmelden als donateur kan via de website op aanmelden donateur of mail 
ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl 

 

5.  Voordelen lidmaatschap 
 
De vereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie behartigt de professionele 
belangen van haar leden en zij stelt kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van 
kunstzinnig therapeuten. 
Zij werkt aan:  

 
o Het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van kunstzinnige therapie  
o Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. 
o Contact met collega’s in binnen en buitenland 
o Mogelijkheid tot registratie; en vermelding op de lijst voor ziektekostenverzekeraars 
o Lidmaatschap van de NVAZ koepelorganisatie 
o Lidmaatschap brancheorganisatie ICAAT Dornach 
o Lidmaatschap IFAAET, vertegenwoordiging bij de Europese Unie 
o Degelijk onderzoek onder leiding van het Lectoraat verbonden aan de Hogeschool 

Leiden 

https://www.kunstzinnigetherapie.nl/aanmelden-donateur
mailto:ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl
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o Zichtbaarheid profiel aangesloten therapeuten op de NVKToag website. Leden zijn te 
allen tijde zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen voor de juiste gegevens die zij aan 
hun lidmaatschap verbinden.  

o Het voeren van het beschermde logo 
o Informatie op het gebied van kunstzinnige therapie en de gezondheidszorg regionaal, 

landelijk, en internationaal 
o 3-Wekelijks digitaal Informatie & Inspiratiebulletin 
o Abonnement op Reliëf, hét vakblad voor kunstzinnig therapeuten (3 x per jaar) 
o Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen 
o Interessante studiemiddagen na de Algemene Ledenvergaderingen, voordelig en 

geaccrediteerd 
o Bij- en nascholingsactiviteiten, altijd accreditatie mogelijk, georganiseerd door: 

NVKToag, Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG) en Hogeschool Leiden 
o Leden kunnen inloggen op de website van de NVKToag, directe informatie over o.a. 

cursussen en vacatures. 
o Als welkomstgeschenk een USB stick waarop o.a. een wegwijzer voor beginnende 

therapeuten, de statuten, de reglementen. 
o Een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

6.  Stemrecht 
 
Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde leden hebben stemrecht op de ledenvergaderingen. 
Studenten hebben nog geen stemrecht. 

 
 

7.  Aanmelding als lid, toelating en registratie 
 

7.1.  Aanmelden als lid 
Aanmelding als lid van de vereniging dient schriftelijk te geschieden via  de website  
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/de-vereniging/lidmaatschap  
 

 Keuze van gewenste lidmaatschap en invullen en uploaden van alle gevraagde gegevens   

 Uploaden van een kopie van het diploma (voor studenten: een bewijs van inschrijving bij de 
opleiding) 

 Uploaden van een recente Verklaring Omtrent Gedrag VOG -screeningsprofiel 45 
(uitgezonderd studenten). Voor het aanvragen VOG zie “veel gestelde vragen” (FAQ) op de 
website.  

 Bij aanmelding verklaart het lid  
o Het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld 
o Kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden NVKToag  
o Zich te houden aan: 
o De  Statuten NVKToag en het daarbij behorende  Huishoudelijk Reglement. 
o De richtlijnen van het  Beroepsprofiel  en beroepscode van de NVKToag 
o Het  Klacht- en Tuchtreglement  
o Binnen de NVAZ is een gezamenlijke regeling getroffen voor de behandeling van 

klachten van cliënten. Naast de sinds 1995 wettelijk verplichte klachtbehandeling is 
aan de commissie ook uitdrukkelijk de bevoegdheid gegeven via bemiddeling de 
klacht af te handelen. 

o Het Tuchtreglement van de NVKToag 
o De Tuchtcommissie beoordeelt de handelingen en nalatigheden door leden van de 

NVKToag naar aanleiding van een ingediende klacht en beslist over het opleggen 
van disciplinaire maatregelen. 

o Het Reglement Praktijkvoering waarin opgenomen de Organisatie van de praktijk, de 
cliënt- en financiële administratie, communicatie en verzekering. 

https://www.kunstzinnigetherapie.nl/
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/de-vereniging/lidmaatschap
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/FAQ%20VOG.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Statuten_2009.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Huishoudelijk%20reglement%20nov%202014.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/documentatiemap/beroepsprofiel_en_code%202009%20dec.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Klachtenreglement.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Tuchtreglement%20april%202012.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Reglement%20Praktijkvoering%202009%20dec.pdf
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o Het Registratie Reglement: Het doel van registratie is kwaliteitsbewaking. De 
Registratiecommissie ziet toe op het voldoen aan de voorwaarden tot registratie en 
herregistratie. 

o De accreditatiecommissie beoordeelt zowel antroposofische als reguliere bij- en 
nascholing en kent hier accreditatiepunten aan toe. 

o Het Intervisie Reglement. Intervisie wil een bijdrage leveren aan de voortdurende 
wakkerheid en verdieping die het beroep vraagt. Door onderlinge uitwisseling is het 
ontwikkelen van een eigen visie mogelijk. Men deelt de visie met collegae in een 
kleine intervisiegroep. Intervisie is verplicht voor geregistreerde leden. 

o Het Visitatie Reglement. Geregistreerde leden worden verplicht bezocht door de 
Visitatiecommissie. Er wordt getoetst of er ook praktisch uitvoering wordt gegeven 
aan de regels die in het Reglement Praktijkvoering staan en waarin eigen praktijk en 
eigen therapeutisch handelen kan verbeteren.  

o Het Reglement College van Beroep. Het College van Beroep behandelt de bij haar 
ingestelde beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur, de Tuchtcommissie, de 
Registratiecommissie en de Accreditatiecommissie. 

o Eventuele verwijzingen in de documentatie wegwijzer. 

Na aanmelding op de website voor één van de lidmaatschappen, kunnen de aspirant leden hun 
wachtwoord instellen, benodigde documenten uploaden en profiel invullen. Door het tevens 
invullen van het praktijkadres kunnen de leden na goedkeuring van de ledenadministratie en 
(eventueel) registratiecommissie op onze website worden gevonden via “vind een therapeut”.  
Het bestuur van de vereniging houdt een ledenlijst bij van alle leden.  
De ledenadministratie en de registratiecommissie beoordelen binnen 2 weken de aanvraag. Bij 
afwijzing geeft het bestuur een schriftelijke motivatie. 
Wanneer na ontvangst van de factuur de betaling is ontvangen is het lidmaatschap officieel en 
wordt per mail een welkomstbrief en per post een USB stick verzonden met alle 
verenigingsinformatie (uitgezonderd  studentleden). 
Bij lidmaatschap heeft het lid toegang tot onze geautomatiseerde ’Mijn NVKT’ omgeving, waar 
men het  profiel volledig dient in te vullen voor een goede vindbaarheid. Het lid is en blijft zelf 
verantwoordelijk voor de juiste gegevens. 

 
7. 2.  Aanmelden voor registratie (voor Starters en Herintreders)  

Aspirant leden (Starters en Herintreders) die hebben gekozen voor een Basislidmaatschap 
kunnen na aanmelding in MIJN NVKT, bij Mijn registratie een registratie aanvragen als:  

 Zelfstandig ondernemer  *) 

 Uitsluitend in loondienst 

 Een combinatie van zelfstandig ondernemer en loondienst *) 

*) Deelname aan de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht m.u.v leden 
die uitsluitend in loondienst werkzaam zijn. 

 
7.3.  Herregistratie elke 3 jaar (voor bestaande geregistreerde leden) 

Drie maanden voor het verlopen van de registratie wordt automatisch een bericht per mail 
toegezonden. In MIJN NVKT bij Mijn Registratie kan dan een verlenging van registratie worden 
aangevraagd zodra aan alle voorwaarden is voldaan. 
Voorwaarden: 

 De benodigde verklaringen en bewijzen voor verzoek tot herregistratie moeten worden 
geüpload bij “Mijn registratie” waar dan een dossier zichtbaar wordt dat moet worden 
ingevuld. 

 Binnen 1 maand nadat een verzoek tot herregistratie is ontvangen neemt de 
registratiecommissie een beslissing, welke is terug te vinden bij Mijn Registratie. 

 Als voortgangsnorm geldt 240 gewerkte contacturen, 20 uur bij- en nascholing en 8 uur 
intervisie per jaar. Voor senioren en starters gelden verminderde eisen. Wie niet aan 
deze norm voldoet, staat niet langer geregistreerd  in het kwaliteitsregister. 

https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Registratiereglement%20januari%202015.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Reglement%20Mentoraat-Intervisie-Supervisie%20nov%202012%20(1).pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Reglement%20Visitatie%20nov%202013.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Reglement%20College%20van%20Beroep%20NVKToag%20apr%202012.pdf
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Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar het Registratie Reglement. 
Het lid is en blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde gegevens. 

7.4.  Aanmelding als donateur 
Kies bij de digitale aanmelding als donateur https://www.kunstzinnigetherapie.nl/aanmelden-
donateur  

 

8.  Contributie 
Leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte op de jaarvergadering wordt 
vastgesteld. De contributie voor het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en is voor geregistreerde 
leden inclusief de verplichte premie voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 
m.u.v. geregistreerde leden die uitsluitend in loondienst werkzaam zijn.  
Zie voor actuele kosten van de diverse lidmaatschappen  onze website bij lidmaatschap  . 

 
8.1.  Betaling  

Leden gaan akkoord met de betalingsvoorwaarden behorend bij een doorlopende automatische 
incasso, tot wederopzegging van het lidmaatschap. Leden dienen hun IBAN rekeningnummer in 
te vullen bij aanmelding van lidmaatschap. De contributie behorend bij het basis lidmaatschap en 
geregistreerd lidmaatschap wordt per kwartaal automatisch van uw rekening afgeschreven. 
Leden ontvangen aan het begin van ieder kwartaal een factuur. Het bedrag wordt na twee weken 
geïncasseerd. Leden hebben wel de mogelijkheid tot storneren binnen 8 dagen. De contributie 
voor het Jong lidmaatschap, student lidmaatschap en donateurschap, wordt jaarlijks 
geïncasseerd. Bij het Jong lidmaatschap en studentlidmaatschap geschiedt dit na aanmelding. Bij 
donateurschap aan het begin van het kalenderjaar.  
Bij overstappen halverwege het jaar (bijv. van Jong naar Geregistreerd lidmaatschap), wordt in 
geen enkel geval restitutie toegekend.  
Bij achterblijven van betaling wordt de registratie opgeschort tot aan alle verplichtingen is 
voldaan. Bij wanbetaling kan de NVKToag overgaan tot royement. De betalingsverplichting van 
oude vorderingen blijft dan bestaan. 

 

9.  Duur lidmaatschap en beëindiging lidmaatschap  
 
9.1. Duur lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend 
verlengd, met uitzondering van student- en NVKT jong leden. 
 

9.2.  Beëindiging lidmaatschap  
Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar  schriftelijk 
te geschieden via de “Mijn NVKT” omgeving. 
N.B.: Bij opzeggingen ná 1 december, is voor het eerstvolgende kalenderjaar nog contributie 
verschuldigd. Uitschrijving vindt dan plaats per 31 december van het eerstvolgende jaar. 
Meer informatie: Statuten NVKToag. 

 

10.  Wijzigingen 
De Algemene Voorwaarden zijn overgenomen uit de bestaande Wegwijzer, Statuten en 
Reglementen. Wijzigingen van Statuten en Reglementen moeten worden goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering. Daarvan wordt ieder lid tijdig op de hoogte gebracht. Toch verdient 
het de voorkeur regelmatig te kijken op onze website. 

11.  Toepasselijk recht 
Voor de gehele website geldt de Disclaimer.  
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Registratiereglement%20januari%202015.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/aanmelden-donateur
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/aanmelden-donateur
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/de-vereniging/lidmaatschap
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/verenigingsinfo/Statuten_2009.pdf
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/disclaimer
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