Algemene voorwaarden voor huur
PE-portfolio
Van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën, gevestigd te Utrecht,
KvK nr. 40533159. Hierna te noemen: VGCt.

Overeenkomst
1. Om het PE-portfolio te kunnen huren, sluit je een overeenkomst met de VGCt. Deze
overeenkomst ontstaat als je het aanmeldformulier op de website invult en een
ontvangstbevestiging hebt gekregen van de VGCt.
2. Bij het invullen van het aanmeldformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en
geef je een incassomachtiging af voor het betalen van de jaarlijkse huur van het PE-portfolio.
3. Het huurtarief wordt elk jaar door de VGCt vastgesteld, het actuele tarief is terug te vinden op de
website van de VGCt.

Duur van de overeenkomst, huurkosten, verlenging en opzegging
1. Je gaat de overeenkomst aan per kalenderjaar.
2. Je betaalt per kalenderjaar aan de VGCt de huur van het portfolio. Als je later in het jaar de
overeenkomst aangaat, betaal je het lopende kalenderjaar naar rato van het aantal resterende
maanden.
3. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Je kunt na
het eerste kalenderjaar maandelijks opzeggen. Deze opzegging verstuur je per post of e-mail
naar de VGCt. De opzegging is definitief als je een bevestiging per post of e-mail hebt gekregen
van de VGCt. Je ontvangt de huur retour naar rato van het aantal resterende maanden van het
kalenderjaar.

Procedure voor het innen van de huurprijs
1. Het bedrag voor het eerste kalenderjaar wordt geïncasseerd in de maand volgend op je
aanmelding. Daarna wordt de huur in het eerste kwartaal van het jaar geïncasseerd.
2. Je ontvangt per e-mail een factuur voorafgaand aan de incasso.
3. Als de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, wordt binnen 14
dagen nogmaals geprobeerd om het bedrag te incasseren.
4. Wordt de incasso nogmaals gestorneerd, dan ontvang je per e-mail een betalingsherinnering. Je
krijgt 14 dagen de tijd om het bedrag te voldoen.
5. Betaal je niet binnen 14 dagen na de herinnering, dan is de VGCt gerechtigd om de
overeenkomst te beëindigen. Je ontvangt hiervan een bericht per e-mail.

Gebruik persoonlijke gegevens
1. De VGCt registreert de volgende gegevens van de huurders van een PE-portfolio:
Voornaam, voorletters, achternaam
Adresgegevens
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
2. We gebruiken deze gegevens om het PE-portfolio voor je te openen en om je op de hoogte te
houden van relevant nieuws over de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.
3. Je hebt als huurder van het portfolio als enige toegang tot je eigen PE-portfolio. Voor het
toevoegen van evaluatieformulieren en praktijktoetsen is het nodig dat je je supervisor toegang

geeft tot je portfolio. Je kunt deze toestemming weer intrekken als de formulieren of toetsen
door je supervisor zijn ingevuld.
4. De bureaumedewerkers hebben geen toegang tot je PE-portfolio.

Aanvragen van de registratie als cognitief gedragstherapeut in opleiding
Als huurder van het portfolio heb je geen registratie bij de VGCt en profiteer je niet van de
ledenvoordelen die gelden voor leden en belangstellenden van de VGCt.
Je kunt je registratie als cognitief gedragstherapeut in opleiding aanvragen als je voldoet aan de
voorwaarden voor deze registratie, zie daarvoor de website van de VGCt.
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