Leuk dat je je wilt aansluiten bij onze poule van supervisors.
Wij bemiddelen supervisanten die op zoek zijn naar een supervisor.
Als het besluit wordt genomen voor een supervisietraject zal Psychocare een
opdrachtovereenkomst opstellen. Supervisor en supervisant sluiten zelf een
overeenkomst af mbt de leerdoelen en wederzijdse verwachtingen.
Wij betalen supervisors de volgende vergoedingen:
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
GZ-Psycholoog (+VGCt en/of EMDR)
GZ-Psycholoog

€100,- per supervisie uur
€100,- per supervisie uur
€ 95,- per supervisie uur
€ 90,- per supervisie uur

Een supervisie uur bedraagt 45 minuten supervisie + 15 minuten administratietijd.
Psychocare draagt zorg voor de marketing en instroom supervisanten.
Bijgaand aan dit schrijven ontvang je het inschrijfformulier supervisor,
toestemmingsformulier mbt beeldmateriaal voor de website en social media en de
voorwaarden. Ook ontvangen wij graag een representatieve foto voor de website.
Wij zien de ingevulde documenten met belangstelling tegemoet en kijken uit naar een
langdurige samenwerking!
Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Psychocare Opleidingen

Jeroen van den Bos
Ursula Hendriks

Op alle aanbiedingen en voorstellen zijn de voorwaarden van Psychocare van toepassing. Psychocare aanvaart
geen enkele aansprakelijkheid.

Voorwaarden
Supervisors/ supervisanten

Algemene Voorwaarden voor het verrichten van werkzaamheden door Psychocare Opleidingen in het kader van
een overeenkomst van opdracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
voor Midden Nederland onder nummer 52107493.

Artikel 1 - Algemeen
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten welke Psychocare Opleidingen (hierna: “Psychocare”) aanvaardt c.q. aangaat met een
wederpartijen (hierna: ‘Supervisor’), het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader
van overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW (hierna: ‘Opdracht’).
1.2
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Supervisor of waarnaar de Supervisor op enigerlei
wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3
Deze Algemene Voorwaarden zullen ook toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op
enig moment uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
1.4
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot
later aangegane rechtsverhoudingen. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.5
In geval van strijd tussen bepalingen uit de Opdracht en de tekst van deze Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen uit de Opdracht.
Artikel 2 - Aanbiedingen en Opdracht
2.1
Aanbiedingen van Psychocare zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt vermeld
dat de aanbieding tot een bepaalde datum gestand wordt gedaan. Alle aanbiedingen zijn, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de Opdracht onder normale
arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren. Psychocare is te allen tijde bevoegd de
onderhandelingen met de Supervisor te beëindigen en uitgebrachte offertes in te trekken of een naar
aanleiding van een aanbieding gegeven Opdracht onmiddellijk na ontvangst van de Opdracht te
weigeren, zonder opgave van redenen en zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te
zijn.
2.2
Een Opdracht komt tot stand op het moment waarop deze door Supervisor is ondertekend dan wel per
het moment waarop de Supervisie begint.
2.3
Wijzigingen van een Opdracht zal eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4
Toezeggingen aan Supervisanten of Supervisors zijn slechts bindend voor zover deze door Psychocare
schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 - Vergoeding
3.1
Psychocare zal aan Supervisor een vergoeding betalen voor de aan het verrichten van de werkzaamheden
bestede tijd.
3.2
Psychocare zal de supervisie uren in rekening brengen aan supervisant.
3.3
Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op 45 minuten supervisie + 15 minuten administratietijd.
3.4
Alle vergoedingen zijn vrij van BTW. Betaling zal geschieden in Euro’s.
Artikel 4 - Betalingen en gevolgen wanbetaling
4.1
De Supervisant is te allen tijde gehouden elke door Psychocare ingediende factuur te voldoen binnen 14
dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
4.2
Psychocare betaalt de factuur van supervisor, binnen 5 werkdagen na betaling supervisant.
4.3
Uitsluitend betalingen via Psychocare werken bevrijdend. Rechtstreekse betalingen aan Supervisors zijn
verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor voldoening van enige schuld of
verrekening.
4.4
Als de Supervisant binnen 24 uur de afspraak met supervisor afzegt, zal het volledige bedrag in rekening
worden gebracht.
Artikel 5 - Geheimhouding
5.1
Psychocare zal alle informatie, waarvan het vertrouwelijke karakter duidelijk is aangegeven door de
Supervisor of als het vertrouwelijke karakter duidelijk voortvloeit uit de aard van de informatie,
vertrouwelijk behandelen en zal een vergelijkbare geheimhoudingsplicht opleggen aan haar
Supervisanten.
5.2
De Supervisor zal bescheiden en informatie over Supervisanten van Psychocare niet zonder toestemming
van de betrokkenen aan derden openbaren.
Artikel 6 – Publicatie
6.1
Supervisor als supervisant geven toestemming aan Psychocare om gemaakte foto’s en ander
beeldmateriaal, teksten en informatie te publiceren op haar website en in reclame-uitingen, zonder dat
Psychocare ter zake enige vergoeding aan Supervisor verschuldigd wordt.
Artikel 7 - Overdracht en zekerheden
7.1
Bij aanvang supervisie zal er door supervisor almede supervisant een supervisieovereenkomst worden
opgesteld met de daarin genoemde leerdoelen.
7.2.1
De Opdracht, alsmede de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet door de
Supervisor aan een derde, waaronder begrepen groepsmaatschappijen van de Supervisor, worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Psychocare.
7.3
Indien Psychocare gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid
van de Supervisant te twijfelen, heeft zij het recht zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle
verplichtingen van de Supervisant uit hoofde van de Opdracht. Indien dergelijke zekerheid door
Supervisor wordt geweigerd, is Psychocare vrij om de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen,
onverminderd de rechten van Psychocare op vergoeding van schade en kosten.

Artikel 8 – Garantie en reclame
8.1
Psychocare zal naar beste weten en kunnen een geschikte Supervisor voordragen aan de Supervisant.
De Supervisor als supervisant zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze. Psychocare geeft geen garantie
dat een door de Supervisor gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden.
8.2
De Supervisant zal binnen één werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Psychocare klagen over
ondeugdelijk verrichte, werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de Supervisor, bij gebreke waarvan ieder
recht van de Supervisant tot reclame vervalt.
8.3
Indien een klacht over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de
Supervisor naar het oordeel van Psychocare terecht is, is Psychocare uitsluitend gehouden, indien dit in
redelijkheid van Psychocare kan worden gevergd en onder voorwaarde van beschikbaarheid, een andere
geschikte Supervisor in te zetten om de supervisie alsnog deugdelijk te laten verrichten.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1
Psychocare is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen in haar dienstverlening of de uitvoering
van de werkzaamheden door de Supervisor en/of supervisant.
9.2
De aansprakelijkheid van Psychocare voor gevolgschade, zoals geleden verlies, gederfde winst, gederfde
inkomsten, bedrijfsschade en schade aan (goederen van) derden, ongeacht de wijze waarop deze is
ontstaan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10 - Omgeving
10.1
De Supervisor zal voldoen aan alle noodzakelijke en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de
ruimten waarin en ten aanzien van zaken waaraan of waarmee Supervisanten supervisie ontvangen.
Indien Psychocare om welke reden dan ook, aansprakelijk wordt gesteld voor schade die een Supervisant
lijdt, waaronder ziekte, dood, bedrijfsongeval in de zin van artikel 7:658 BW, zal de Supervisor
Psychocare volledig vrijwaren voor al de schade, kosten, boetes (waaronder begrepen ten gevolge van
arbeidsongeschiktheid van Supervisanten) en interesten die Psychocare verschuldigd zou zijn c.q.
verschuldigd zal worden en zal Psychocare in een voorkomend geval de Supervisor ter zake in vrijwaring
kunnen oproepen. De Supervisor dient zich in dit verband adequaat te verzekeren en verzekerd te
houden. Op eerste verzoek van Psychocare dient de Supervisor aan Psychocare afdoende bewijs van
verzekering en dekking te overhandigen.
10.2
De supervisie zal op locatie van Supervisor plaatsvinden.
Artikel 11 – Indienst nemen en rechtstreeks verbintenis aangaan met aangeboden supervisanten
11.1
Het is de Supervisor, behoudens schriftelijke toestemming van Psychocare verboden de Supervisanten en
voormalig Supervisanten vanuit Psychocare die supervisie krijgen, gedurende de supervisie alsmede
gedurende 12 maanden na afloop daarvan, voor eigen rekening of voor rekening van derden in dienst te
nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden
en/of activiteiten te laten verrichten (en/of het geven van supervisie, leertherapie of andere vorm van
werkbegeleiding) ten behoeve van de Supervisor c.q. ten behoeve van ondernemingen die in groepsverband
met de Supervisor samenwerken, een en ander in de ruimste zin. Supervisor staat in voor de nakoming van
deze verplichtingen door diens groepsmaatschappijen.
11.2
Bij overtreding van het in artikel 11.1 omschreven verbod is de Supervisor bij het aangaan van een
dienstverband zowel direct als indirect, aan Psychocare zonder sommatie of ingebrekestelling, een
onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW per
overtreding en van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW voor elke dag dat de desbetreffende
overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van Psychocare om volledige
schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. Bij supervisie, leertherapie of een ander soort
werkbegeleiding is de Supervisor, aan Psychocare zonder sommatie of ingebrekestelling, een onmiddellijk
opeisbare schadevergoeding van € 6.000,00 (zesduizend euro) exclusief BTW per overtreding en van €
250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief BTW voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt,
verschuldigd, onverminderd het recht van Psychocare om volledige schadevergoeding en/of nakoming te
vorderen.
11.3
Het bepaalde in dit artikel 11 is tevens van toepassing op (aspirant) Supervisanten die door Psychocare op
enigerlei wijze bij Supervisor zijn geïntroduceerd. Mocht er direct of indirect, voor eigen rekening of voor
rekening van derden met de door Psychocare aangeboden (aspirant) Supervisant een rechtstreeks
dienstverband worden aangegaan, of door hem werkzaamheden (al dan niet via derden) worden verricht
en/of het geven van supervisie, leertherapie of ander soort werkbegeleiding zonder toestemming van
Psychocare, dan is Supervisor aan Psychocare, bij aangaan direct of indirect dienstverband, zonder sommatie
of ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van € 34.000,00 (vierendertigduizend
euro) exclusief BTW verschuldigd en €6.000,00 (zesduizend euro) voor het geven van supervisie,
leertherapie of ander soort werkbegeleiding, onverminderd het recht van Psychocare om volledige
schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. De in dit artikel genoemde verplichtingen voor Supervisor
zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf introductie van de supervisant bij Supervisor of een
van diens groepsvennootschappen door Psychocare.

Artikel 12 - Overmacht
12.1
Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Psychocare onafhankelijke omstandigheid, ook al
was deze ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht te voorzien, die nakoming door Psychocare van
het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt ook verstaan het
uitvallen van een Supervisor ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden e.d.
12.2
Indien Psychocare door het uitvallen van haar Supervisor om welke reden dan ook niet in staat is de
supervisie voort te (doen) zetten, zal zij zich inspannen om uit eigen bestand een andere geschikte
Supervisor te vinden en deze Supervisorde werkzaamheden te laten voortzetten. Psychocare is evenwel niet
aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen supervisie ten gevolge van het
uitvallen van een Supervisor.
13.3
Ongeacht het bepaalde in lid 2, kan Psychocare in geval van overmacht aan de zijde van Psychocare haar
verplichtingen uit de Opdracht steeds schriftelijk opschorten dan wel de Opdracht ontbinden zonder tot
vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.
Artikel 13 - Geschillenregeling
13.1
Op alle Opdrachten, overeenkomsten, rechtsverhoudingen tussen Psychocare, Supervisor en
supervisant, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2
Eventuele geschillen tussen partijen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

