
Overeenkomst van het gebruik van  -het logo van het Hart,- en de evt.  

combinatie ervan met de naam  ‘Het Hart van… ’ en 'emotietherapie voor 

kind en volwassene' 

Ondergetekenden: 

Michaela Amanda Maria Mosch, wonende te Vlaardingsekade 29, 2636 

BB, Schipluiden, hierna te noemende eigenaar. 

Degene die een praktijk wenst te voeren en gebruik wenst te maken van 

het Hartlogo en andere merken, hierna te noemen therapeut. 

Nemen het volgende in aanmerking: 

A. De eigenaar heeft sinds 01-05-2009 een praktijk voor emotietherapie 

genaamd Het Hart van Delfland. 

B. Het Hartlogo met de kleuren van de zeven chakra’s: rood, oranje, geel, 

groen, blauw, indigo en paars in combinatie met de naam 'Het Hart 

van…' en 'emotietherapie voor kind en volwassene'  is door de eigenaar 

vanuit haar eigen visie over emotietherapie ontworpen. In bijlage 1. 

C. De eigenaar beschikt over merk- en auteursrechten voor het bijgaande 

logo van het hart met de zeven kleuren in combinatie met de naam ‘Het 

Hart van…’ en/of  'emotietherapie voor kind en volwassene'. 

Verklaren als volgt: 

Dat indien iemand het logo van het hart in combinatie met de naam ‘Het Hart 

van…’ en 'emotietherapie voor kind en volwassene', wil gebruiken en deze  een 

niet-exclusieve licentie verkregen heeft, deze persoon zich aan de volgende 

afspraken moet houden: 

1. Hij/zij behoort naast de vereiste (voor)opleidingen  de basisopleiding en 

de verdiepingsopleiding tot emotietherapeut met behaald examen bij de 

eigenaar gevolgd te hebben. 

2. Hij/zij past de emotiemethode behorende bij emotietherapie, beschreven 

in het boek ‘emotietherapie voor kind en volwassene, de kunst van het 

loslaten’ uitgebracht op 21 december 2012 door de eigenaar, op zichzelf 

toe. 

2.a. In contact met de cliënten is de therapeut verplicht om eigen emoties  

       ten aanzien van de cliënt te transformeren door middel van de   



      emotiemethode uit het hierboven beschreven boek, om zo doende de   

      relatie tussen therapeut en cliënt zo zuiver en rustig mogelijk te 

      houden, waardoor er geen belangenverstrengeling plaats vindt tussen  

      de emoties van de therapeut en de cliënt. 

3.  Hij/zij werkt in zijn praktijk met de emotiemethode beschreven in het 

boek ‘emotietherapie voor kind en volwassene, de kunst van het loslaten’ 

uitgebracht op 21 december 2012 door de eigenaar. 

4. Hij/zij de intentie heeft om in zijn/haar praktijk kinderen en/of 

volwassenen liefdevol, respectvol en in redelijkheid en billijkheid,  volgens 

de algemene fatsoensnormen en waarden te behandelen. 

5. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaats vinden in 

zijn/haar eigen praktijk en niet de eigenaar. 

6. Hij/zij is bekend met de afspraken die in dit document beschreven zijn en 

deze heeft ondertekend. 

7. Hij/zij gebruikt de naam 'Het Hart van….' in combinatie met de locatie 

waar hij/zij zich gaat vestigen. De locatie staat dan voor een dorp of stad, 

wijknaam of streeknaam en wordt voorafgaand ter goedkeuring 

voorgelegd aan de eigenaar. 

Dat indien iemand het logo in combinatie met de naam, ‘Het Hart van…’ en 

'emotietherapie voor kind en volwassene', wil gaan en blijven gebruiken, deze 

zich aan de volgende afspraken moet houden  

1. Hij/zij dient uiterlijk per 15 december van het lopende kalenderjaar de  

verschuldigde licentievergoeding voor het volgende kalenderjaar over 

gemaakt te hebben op rekeningnummer van de eigenaar. Deze 

verschuldigde licentievergoeding wordt als volgt berekend:  

2.  

- Jaar 1: € 500,- exclusief BTW; 

- Jaar 2: € 750,- exclusief BTW;   

- Jaar 3: € 1000 ,- exclusief BTW; 

- Jaar 4: € 1250 ,-  exclusief BTW; 

- Jaar 5 en volgende, per jaar: € 1500 ,-  exclusief BTW; 

 



Bij een eerdere samenwerking  tussen jou en het Hart van Delfland en 

de eigenaar bepaalt of deze regeling geldig is, is de verschuldigde 

licentievergoeding als volgt: 

 

- Jaar 1: € 200,- exclusief BTW;  

- Jaar 2: € 400,-  exclusief BTW;  

- Jaar 3: € 600,-  exclusief BTW;  

- Jaar 4: € 800,-  exclusief BTW;  

- Jaar 5 en volgende, per jaar: € 1000,-  exclusief BTW  
 

 

3. Hij/zij volgt ieder jaar een supervisiedag bij de eigenaar. 

4. Hij/zij staat open voor kwaliteitscontrole d.w.z. geeft op eerste 

verzoek inzicht  in het gebruik  van de merken het hartlogo  in 

combinatie met de naam: 'Het Hart van….' en 'emotietherapie voor 

kind en volwassene' en de therapie in lijn van de beroepsethiek en 

geheimhouding. 

Dat als iemand zich niet aan alle afspraken in dit document houdt, de eigenaar 

het recht heeft deze persoon te verbieden het logo in combinatie met de naam 

‘Het Hart van…’ en 'emotietherapie voor kind en volwassene' te gebruiken. 

1. Deze persoon dient dan binnen 7 kalenderdagen na schriftelijke 

kennisgeving van de eigenaar, elk gebruik van de merken genoemd in 

bijlage 1 te staken en gestaakt te houden waaronder op zijn/haar 

website, briefpapier, folders, visitekaartjes, flyers, facturen en in 

domeinnamen. 

2. Bij onregelmatigheid met aspecten genoemd in deze overeenkomst dient 

deze persoon binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de klacht van de 

cliënt , dit schriftelijk te melden bij de eigenaar, waarna de eigenaar zich 

zal beraden op verdere stappen.  

3. Dat als iemand na 7 kalenderdagen van de schriftelijke kennisgeving van 

de merken genoemd in bijlage 1 nog steeds gebruikt, dient deze persoon 

per dag 500 euro te betalen aan de eigenaar.  

 

 



Opzegging kan namens beide partijen schriftelijk en eenzijdig geschieden per 't 

einde van het kalenderjaar, waarbij de schriftelijke kennisgeving uiterlijk 1 

november van dat jaar is ontvangen. 

 

De eigenaar is voorbehouden deze overeenkomst na afloop van elk 

kalenderjaar aan te passen naar verdere inzichten en zal deze voorafgaand ter 

goedkeuring aan de therapeut voorleggen. 

 

 

Aldus overeengekomen op ……………….te…………. 

 

 

 

Eigenaar        Therapeut 

      

M.A.M. Mosch 

Vlaardingsekade 29 

2636 BB Schipluiden 

Tel: 06-46 46 95 22 

        

 

Bijlage 1.a 

tel:06-46


                     

 

 Bijlage 1.b.                              

 

 

Bijlage 1.c.   Naam:  'Het Hart van…. < Locatie > ' 

 

Bijlage 1d.  

 


