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De Logavak Opleidingsgroep BV, (Kamer van Koophandelnr 57231788), hierbij in rechte optredend 
voor de merken Medling en het programma DEES, Spaklerweg 79-81, 11114 AE Amsterdam.

Hierna te noemen licentiegever en 

Naam: 

Adres: 

Postcode / plaats: 

Hierna te noemen licentienemer 

Overwegende: 

Dat de licentiegever de ontwikkelaar en eigenaar is van het programma DEES; 
En dat de licentienemer het DEES-programma vanuit zijn eigen praktijk aan ouders en kinderen 
wil aanbieden en daartoe de DEES-opleiding heeft gevolgd,

zijn overeengekomen als volgt: 

1. Licentieduur: 
 De licentie wordt verstrekt voor de periode van twee jaar, bij deze overeenkomst vast te
 stellen op de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.  De licentie wordt in gelijke 
 termijn voortgezet, indien licentienemer dit kenbaar maakt drie maanden voor de afloop 
 van de licentietermijn.
 
2.  Verplichtingen licentienemer: 
a. Overleggen van een geldig DEES-Certificaat. 
b. Op de hoogte blijven en bijhouden van vernieuwde kennis rondom DEES.
c. Toestemming geven voor opname klachtenmeldpunt. 
d. Tekenen van de licentieovereenkomst aangaande het gebruik van DEES.
e. Aanleveren gegevens DEES-begeleiders voor de website.
f. Ervoor zorgen dat de geregistreerde DEES-begeleiders ieder per jaar minimaal twee  
 DEES-trajecten uitvoeren.
g. Een actieve bijdrage leveren in het effectenonderzoek naar DEES.
h. Marketing en promotie van het DEES-programma in eigen netwerk.
i. Betalen van een licentiefee, voor 2018 te bepalen, op een bedrag van € 500,00 als  
 jaarlijkse bijdrage per organisatie ten behoeve van onderzoek en doorontwikkeling  
 van DEES
j. Afname van online-toegang voor ouders tot DEES, alsmede bestellen van DEES-materialen
 volgens bijlage.
k. Deelname aan de jaarlijkse DEES-dag. 
 (ten minste 25 procent van de geregistreerde DEES-begeleiders per organisatie)

 Facultatief:
 Volgen van supervisie.
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3  Verplichtingen licentiegever: 
a. Beschikbaar stellen van DEES-logo, en DEES introductiebrochure.
b. Verstrekken van DEES-inlogcodes per DEES-ouderbegeleider en ouders ten behoeve van  
 online-systeem. 
c. Faciliteren van het DEES-onlineprogramma
d. Faciliteren en inhoudelijk ondersteunen  van DEES-supervisiegroepen. 
e. Organiseren van een jaarlijkse   DEES-dag
f. Vermelding van de licentienemer en de DEES-begeleiders in het online DEES-register.
g. Marketing en promotie van het DEES-programma op landelijk niveau.
h. Doorontwikkeling van de DEES-methodiek.
i. Bijdrage te leveren aan (effecten)onderzoek van DEES.

Aldus overeengekomen en getekend te Amsterdam,

Datum:  

De licentiegever:      De licentienemer:

....................................................   ....................................................

Paul Roosenstein    Naam:

directie
Logavak Opleidingsgroep


