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Artikel 1 Definities 

FGzPt, gevestigd te Utrecht, onder kvk-nummer 34170640 

Aanbieder: opleidingsinstelling; degene met wie FGzPt een overeenkomst is aangegaan 

Partijen: FGzPt en opleidingsinstelling samen 

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het verlenen door de FGzPt van een 

instellingsaccreditatie aan een opleidingsinstelling. Met deze instellingsaccreditatie is de 

opleidingsinstelling bevoegd tot accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten ten behoeve van de 

herregistratie van de specialismen klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog zoals bedoeld in 

artikel D.3. eerste lid van de Besluiten Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog van het College 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.  

In afwijking van het voorgaande zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing op in eigen beheer 

ontwikkelde, niet individuele bij- en nascholing, cursorisch onderwijs, symposia, referaten en 

congressen. 

 

 

Artikel 3 Voorwaarden instellingsaccreditatie 

Om in aanmerking te komen voor toekenning van de instellingsaccreditatie dient een aanbieder te 

voldoen aan het Reglement Instellingsaccreditatie FGzPt.  

 

 

Artikel 4 Verschuldigd tarief 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opleidingsinstelling met een instellingsaccreditatie 

jaarlijks een tarief verschuldigd aan de FGzPt welke jaarlijks opnieuw wordt bepaald. De tarieven worden 

gepubliceerd op de website van de FGzPt, www.fgzpt.nl 

 

 

Artikel 5 Gevolgen niet betalen 

Wanneer de opleidingsinstelling niet tijdig betaalt heeft de FGzPt het recht om de instellingsaccreditatie 

te schorsen totdat de opleidingsinstelling aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Voldoet de 

opleidingsinstelling blijvend niet aan zijn betalingsverplichting heeft de FGzPt het recht om de 

instellingsaccreditatie en accreditatie van toekomstige uitvoeringen in te trekken. 

 

 

Artikel 6 Duur van de overeenkomst 

Instellingsaccreditatie wordt in eerste instantie voor de duur van drie jaar toegekend vanaf de datum 

waarop de aanvraag is gehonoreerd. De accreditatiecommissie van de FGzPt kan de 

instellingsaccreditatie daarna jaarlijks verlengen voor de periode van een jaar. Gedurende de looptijd van 

de instellingsaccreditatie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  
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Artikel 7 Beëindigen overeenkomst 

De accreditatiecommissie kan besluiten tot intrekking van de instellingsaccreditatie indien aan een van 

de in artikel 3 genoemde voorwaarden in het Reglement Instellingsaccreditatie niet meer wordt voldaan. 

 

 

Artikel 8 Wijziging algemene voorwaarden 

De FGzPt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  


