Algemene Voorwaarden
van de overeenkomst tussen stichting RING-GV en de te toetsen kandidaat
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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de kandidaat gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2. Dag: kalenderdag.
3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de kandidaat of stichting in
staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de kandidaat om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
5. Kandidaat: de geestelijk verzorger die zich kandidaat stelt voor een toetsing door de Stichting RING-GV.
6. Overeenkomst: bindende afspraken volgens welke de RING-GV de kandidaat op zijn verzoek toetst met als te
beogen resultaat de verstrekking van een certificaat van bevoegd geestelijk verzorger.
7. SKGV: Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers te Amsterdam.
8. Stichting: het bestuur van de stichting of de door het bestuur aangestelde toetsingscommissie dan wel de persoon
die is benoemd.
9. Techniek voor communicatie: e-mail en internet zijn de technische middelen om de overeenkomst te sluiten.
10. VGVZ: Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen te Amsterdam.
Artikel 2 - Identiteit van de stichting
Stichting RING-GV
Website: www.ring-gv.nl
E-mailadres: contact@ring-gv.nl
KvK-nummer: 62810553
Iban: NL59 TRIO0198 1281 69
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van de stichting in het kader van deze
overeenkomst.
2. Na aanmelding van de kandidaat voor toetsing wordt de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos aan de
kandidaat beschikbaar gesteld met het verzoek tot akkoordverklaring ervan.
Artikel 4a – De toetsing
1. De Stichting RING-GV biedt de kandidaat - in bezit zijnde van een geldig, volgens de SKGV erkend diploma - de
mogelijkheid zich te laten toetsen op bevoegdheid als geestelijk verzorger. Na aanmelding tot de toetsing en
indiening van de schriftelijke documenten, volgt de toetsing, eventueel nog een mondelinge toetsing. Vervolgens
ontvangt de kandidaat van de stichting het eindoordeel van de toetsingscommissie, namelijk bevoegd of onbevoegd
verklaard. In geval van bevoegdverklaring, ontvangt de kandidaat van de stichting het certificaat bevoegd geestelijk
verzorger.
2. Voor haar werkzaamheden brengt de stichting kosten in rekening bij de kandidaat. De te betalen kosten dienen
vóór de toetsing binnen een termijn van 14 dagen na toezending van de factuur voldaan te zijn. Het bedrag van de
factuur is vermeld op de website www.RING-GV.nl onder het kopje ‘procedure’. Wanneer de kandidaat niet in staat
is binnen de gestelde termijn de kosten te voldoen, dient de kandidaat met legitieme reden een uitstel van de
betaaltermijn aan te vragen bij de stichting. De stichting bepaalt in dit geval of uitstel van betaling gehonoreerd
wordt. In geval van uitstel wordt de betaaltermijn verlengd tot maximaal dertig dagen.
3. Indien de kandidaat minder verdient dan het minimumloon, of deel uitmaakte van de stichting in oprichting, of
bestuurslid is van de stichting, komt hij/zij in aanmerking voor korting op de kosten van de toetsing. De kandidaat
dient de reden van korting te bewijzen bij zijn aanmelding en betaling.
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Het aanbod van werkzaamheden van de stichting dient volledig en nauwkeurig omschreven te zijn. De omschrijving
is voldoende gedetailleerd om door de kandidaat goed beoordeeld te kunnen worden.
Als de stichting gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke
vergissingen of fouten in de weergave van het aanbod binden de stichting niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de kandidaat duidelijk weet wat de rechten en plichten zijn, verbonden
aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4b – De toetsingscommissie
1. De toetsingscommissie bestaat uit drie leden.
2. De commissie doet haar werkzaamheden volgens de toetsingsprocedure zoals beschreven onder de kopjes
‘aanmelden’, ‘uitgangspunten’ en ‘procedure’ op de website van RING-GV.
3. De namen van de leden van de toetsingscommissie zijn gepubliceerd op de website.
4. De kandidaat is bij aanmelding op de hoogte of wordt op de hoogte gesteld van de proceduregegevens zoals
hiervoor vermeld.
Artikel 4c – De bezwaarcommissie
1. De bezwaarcommissie is het door de stichting ingestelde orgaan waarbij de belanghebbende zijn klacht kan
indienen.
2. De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden, benoemd door het bestuur van de stichting.
3. Het adres van de bezwaarcommissie wordt op het door de kandidaat gewenste moment aan hem verstrekt.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de kandidaat van de overeenkomst en het
voldoen aan de aanmeldingseisen en de betaling.
2. De eisen van aanmelding staan vermeld op de website www.RING-GV.nl Indien de kandidaat de eisen heeft
aanvaard, bevestigt de stichting de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, kan de kandidaat de overeenkomst ontbinden.
3. De stichting treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zij zorgt voor een veilige web omgeving.
4. De kandidaat geeft door aan te vinken op de website aan welk te betalen bedrag op hem van toepassing is; hij
maakt bij aanmelding een keuze van betaling en motiveert deze in geval van korting; de stichting stuurt de factuur,
de kandidaat betaalt elektronisch.
5. De stichting stelt de documenten die de kandidaten bij aanmelding verstrekken volledig ter beschikking van de
toetsingscommissie.
6. De commissie kent de persoonsgegevens van de kandidaten die getoetst willen worden en omgekeerd weet de
kandidaat wie de leden van de toetsingscommissie zijn. Bezwaar van de kant van de kandidaat tegen een
commissielid leidt tot wijziging van de commissiesamenstelling; dat geldt ook wanneer een commissielid vanwege
zijn kennis van een kandidaat deze niet wenst te toetsen. Het bestuur besluit over de commissiesamenstelling.
7. De stichting garandeert, zover redelijkerwijs mogelijk, waarborging van de privacy van haar kandidaten. Alle
toegestuurde gegevens worden zorgvuldig behandeld en in bewaring gehouden en niet gedeeld met derden.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Als de kandidaat gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van maximaal 7
dagen op ondubbelzinnige wijze aan de stichting.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het accepteren van de overeenkomst door de kandidaat.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de kandidaat
1. De kandidaat meldt de herroeping op elektronische wijze; hierbij stuurt de stichting na ontvangst van deze melding
onverwijld een ontvangstbevestiging.
4. De stichting stuurt na ontvangst van deze melding de ontvangstbevestiging aan de kandidaat.
5. Aan de herroeping door de kandidaat binnen de bedenktermijn zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.
6. De kandidaat kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen
herroepen. De stichting mag de kandidaat vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet daartoe
verplichten.
7. De stichting vergoedt de reeds bij aanmelding gedane betalingen van de kandidaat, mits voldaan aan de
voorwaarden als geschetst in het vorige artikel, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de
kandidaat hem de herroeping meldt.
Artikel 7 – Kosten en betaling
1. Gedurende de duur van de uitvoering van de overeenkomst worden de toetsingskosten niet verhoogd.
2. Over de toetsingskosten wordt geen BTW in rekening gebracht.
3. De door de kandidaat verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na verzoek tot betaling
door de stichting.
4. De kandidaat heeft de plicht om onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de stichting te melden.
5. Indien de kandidaat niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de stichting is
gewezen op de te late betaling en de stichting de kandidaat een extra termijn van uiterlijk 30 dagen heeft gegund
om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen (art.4a, lid 2), na het uitblijven van betaling binnen deze
termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de stichting in het uiterste geval
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gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; met een minimum van €40,=. De stichting kan
ten voordele van de kandidaat afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst
De stichting bewaakt dat de uitvoering van de overeenkomst en de daarin vermelde onderdelen aan de eisen van
deugdelijkheid en zorgvuldigheid voldoet.
Artikel 9 – Uitvoering
1. De stichting neemt de zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van de aanmelding en de documenten van
de kandidaat.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4a van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de stichting
geaccepteerde aanmeldingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 12 weken uitvoeren, tenzij een andere
termijn is overeengekomen.
3. Indien de uitvoering vertraging ondervindt, of indien een toetsing niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de kandidaat hiervan binnen uiterlijk 6 weken nadat hij de aanmelding geplaatst heeft, bericht.
De kandidaat heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de stichting het bedrag dat de kandidaat betaald heeft terugbetalen.
Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Indien de kandidaat het oneens is met de beslissing van de toetsingscommissie, kan hij bezwaar indienen bij de
bezwaarcommissie zoals bedoeld in art.4c.
2. Bezwaar dient uiterlijk 6 weken na dagtekening van de uitslag van de toetsing, volledig en duidelijk omschreven, bij
de stichting ingediend te worden.
3. De bezwaarcommissie beoordeelt enkel de procedure, en niet de inhoud.
4. Binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar doet de bezwaarcommissie uitspraak. Deze uitspraak is bindend
zowel voor de stichting als de kandidaat.
5. De uitspraak van de bezwaarcommissie ontbindt de kandidaat niet van betaling.
6. De uitspraak van de bezwaarcommissie geeft de kandidaat niet het recht het voldane bedrag voor het aangaan van
de overeenkomst terug te ontvangen.
7. Klachten over andere zaken dan het eindresultaat van de toetsing worden in onderling overleg opgelost. Indien de
klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling
overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 11 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de stichting en de kandidaat waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
kandidaat zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de kandidaat
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.
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