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Overeenkomst Emotie-eten de baas specialist© 
 

De ondergetekenden: 
 

• Sara van Grootel/Judith van Gennip, eigenaar van Emotie-eten de baas, gevestigd aan de Aaltje 
Noordewierstraat 180 te Den Haag, www.emotie-etendebaas.nl, hierna te noemen Emotie- eten de 
baas©; 

 
 

• Mw. ........................................................................................................................................................ , 
 

handelend onder de praktijknaam ............................................................................................................ , 
 

zakelijk gevestigd te (straat, huisnummer, postcode, plaats) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

met spreekuurlocaties in de plaatsen 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

hierna te noemen “specialist”; 

 
Tezamen nader vernoemd als “Partijen”, 

 
In aanmerking nemende dat: 

 

• Emotie-eten de baas is eigenaar van het concept Emotie-eten de baas©. Emotie-eten de baas© 
heeft als doel mensen te helpen blijvend gewicht te verliezen en het emotie-eten onder controle te 
krijgen. 
• Emotie-eten de baas© staat voor kwaliteit, op een hoog niveau. 
• Emotie-eten de baas© werkt met licenties waaraan voorwaarden zijn verbonden. De specialist 
wenst gebruik te maken van de licentie onder de navolgende condities. 

 
 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 
 

Artikel 1 Vermelding als specialist 
 

• Emotie-eten de baas© geeft aan de specialist een exclusieve licentie om het concept van 
Emotie-eten de baas© te gebruiken op de voorwaarden zoals hierna omschreven. 

 
.• De overeenkomst gaat in op  
De looptijd van de overeenkomst is 1 jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend 
verlengd. 

 
• De kosten van de licentie bedragen voor het kalenderjaar 2022 en volgend €250,00 per jaar excl. 
21% BTW. 
De kosten van de licentie worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk 3 maanden voor het einde van de 
looptijd bekend gemaakt. 
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Artikel 2 Verplichtingen Emotie-eten de baas 
 

• Emotie-eten de baas© biedt een concept voor mensen die blijvend willen afvallen en het emotie- 
eten onder controle willen krijgen. Het concept wordt middels een licentie beschikbaar gesteld aan 
partijen die beschikken over de juiste opleiding en relevante werkervaring. 

 

• Emotie-eten de baas© verzorgt en onderhoudt t.b.v. Emotie-eten de baas© social media (o.a. 
Facebook en Instagram) en een website met o.a. een persoonlijke profielpagina voor de specialist, en 
ruimte voor de vermelding van workshops Emotie-eten de baas©. 

 
• Emotie-eten de baas© verzorgt t.b.v. Emotie-eten de baas© reclame en promotie activiteiten en in 
het bijzonder: 

-tekst en afbeeldingen voor Emotie-eten de baas specialist© 

-tekst en afbeeldingen voor Workshop Emotie-eten de baas© 
-tekst en afbeeldingen voor Groepsprogramma Emotie-eten de baas© 
-drukwerk voor in de praktijk, bijv. een handboek en werkbladen voor het individueel traject 

 
• Emotie-eten de baas© levert de tekst en logo voor de ‘landingspagina’ Emotie-eten de baas op de 
website van specialist. 

 

• Emotie-eten de baas© organiseert minimaal 2 scholingsdagen per jaar, waarvan minimaal 1 keer 
met intervisie voor KP punten. Als specialist heb je recht op 50% korting op deze scholingsdagen en 
aanvullende activiteiten vanuit Emotie-eten de baas©. Hiervoor ontvang je jaarlijks een kortingscode 
om in de webshop te gebruiken.  

 
 

Artikel 3 Verplichtingen specialist 
 

De specialisten vormen gezamenlijk Emotie-eten de baas©. De inspanningen van de specialist 
komen de andere specialisten ten goede en andersom. De waarde en kracht van Emotie-eten de 
baas© wordt mede bepaald door de gezamenlijke inspanningen van haar specialisten. 

 

• De specialist gebruikt de naam Emotie-eten de baas© bij zijn/haar netwerk- en promotionele 
contacten. 

 
• Het logo en het webadres van Emotie-eten de baas© worden opgenomen op de officiële 
documenten van de specialist. 

 

• De specialist draagt bij aan het onderhouden van social media en het vergroten van de bekendheid 
van Emotie-eten de baas© en zichzelf als specialist. Dit door het aanleveren van o.a. content en 
het delen van Facebook berichten. Door contacten - eventueel aangedragen door Emotie-eten de 
baas© - te leggen en te onderhouden met verwijzers en andere netwerkcontacten. 

 
• Het aanbieden van een groepsprogramma onder de naam Emotie-etendebaas© is uitsluitend 
toegestaan indien dit het officiële groepsprogramma betreft van Emotie-etendebaas© en de specialist 
hiervoor door Emotie-eten de baas© opgeleid en gekwalificeerd is. De kwalificatie wordt beoordeeld 
door Emotie-eten de baas©. 

 

Artikel 4 Kwaliteitsvereisten 
 

• De licentiehouder heeft tenminste twee jaar aantoonbare relevante werkervaring op het vakgebied 
‘individuele begeleiding bij afvallen, gezond eten’. 

 
• De licentiehouder is aangesloten bij een beroepsvereniging op zijn/haar vakgebied en voldoet aan 
de bijbehorende criteria, zoals het behalen van de vereiste registratiepunten. 
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Artikel 5 Rechten 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten van het concept berusten bij Emotie-eten de baas© 

 
 

Artikel 6 Informatie 
 

Bij het ondertekenen van de overeenkomst verklaart de specialist dat hij/zij alle bekende en relevante 
informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook relevant geacht kon worden voor de 
beoordeling door Emotie-eten de baas© met betrekking tot het aangaan van de overeenkomst. 

 
 

Artikel 7 Concurrentie 
 

Het is de specialist niet toegestaan om binnen 3 jaar na beëindiging van de overeenkomst zonder 
toestemming van Emotie-eten de baas© een soortgelijk regionaal of landelijk concept op de markt te 
zetten of een belang te hebben bij een partij die dit doet. Het voortzetten van de eigen praktijk inclusief 
begeleiding van emotie-eters en profilering van begeleiding van emotie-eters is wel mogelijk, echter 
zonder gebruik van de naam Emotie-eten de baas.  

 
 

Artikel 8 Volledigheid 
 

Deze overeenkomst regelt alle afspraken tussen partijen. Alle eerdere mondelinge of schriftelijke 
gemaakte afspraken komen hiermee te vervallen. 

 
 

Artikel 9 Geheimhouding 
 

Beide partijen verbinden zich om de kennis die zij hebben omtrent elkaars wederzijdse activiteiten 
geheim te houden voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de activiteiten welke zij in 
het kader van deze overeenkomst dienen te verrichten. 

 
 

Artikel 10 Beëindiging 
 

• De beëindiging van de overeenkomst door de specialist dient uiterlijk drie maanden voor het einde 
van de looptijd schriftelijk te geschieden. 

 

• Emotie-eten de baas© behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. De 
ontbinding wordt uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk kenbaar gemaakt. 

 

• Deze overeenkomst kan door partijen onmiddellijk worden beëindigd in geval van faillissement of 
surseance van betaling van de wederpartij, indien door die wederpartij nog verplichtingen zijn te 
voldoen. 
 

Artikel 11 Wijzigingen 
 

• Wijzigingen ten aanzien van deze overeenkomst worden tijdig schriftelijk aan de specialist 
medegedeeld. Wijzigingen die niet zijn aan te merken als kernbedingen kunnen door Emotie-eten de 
baas© eenzijdig, zonder uitdrukkelijke acceptatie van de specialist, worden toegevoegd. Voor overige 
wijzigingen is de acceptatie van de licentiehouder noodzakelijk. 

 

• .De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de specialist wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
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Artikel 12 Geschillen 
 

• Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 
 

• Eventuele geschillen worden in eerste instantie getracht op te lossen middels mediation; partijen 
dragen hierbij ieder 50 procent van de gemaakte kosten. 

 
• Indien mediation niet heeft geleid tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 

 
 
 

Ingangsdatum overeenkomst:  

 
 

Ondertekening 

Datum: 

 
Emotie-eten de baas© Specialist 

 
 
 
 

Naam: Naam: 

 
Factuuradres: 
 
 
Factuur emailadres: 
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