Stichting IP-Zorg
www.ip-zorg.nl

Reglement Kennispartners
1. De Stichting IP-Zorg kent Kennispartners.
2. Kennispartners hebben aantoonbare ervaring in de zorg- en welzijnssector en kennis over de
diensten of producten die zij aanbieden. Kennispartners hebben een goede staat van dienst
en staan als zodanig bekend.
3. Het Bestuur besluit over aangaan van de samenwerking, op basis van de aangeleverde
informatie op het aanvraagformulier.
4. Kennispartners worden betrokken bij onderzoeken, bijeenkomsten, ontwikkelen van eisen,
modellen of richtlijnen, zowel als bij opleidingen aan aangesloten organisaties. Leidraad
daarbij is inbreng van expertise en kwaliteit, boven een puur commercieel doel.
5. Kennispartners kunnen zich middels een zakelijk profiel presenteren op de website van de
stichting, onder het hoofdstuk “Kennispartners” in één of meer nader te bepalen
categorieën. De stichting behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of aan te
passen.
6. Kennispartners hebben het recht om zich op bijeenkomsten of activiteiten van de stichting te
presenteren middels een zakelijke, op een voor de gelegenheid en locatie passende wijze. De
kosten van deze aanwezigheid worden door de Kennispartner gedragen. De stichting
behoudt zich het recht voor om nadere eisen te stellen aan de presentatie.
7. In gevallen waarin Kennispartners door Aangesloten Organisaties worden betrokken voor de
uitvoering van diensten of het leveren van producten valt dit binnen een tussen hen af te
sluiten overeenkomst.
8. Leden van raden, commissies en bestuur kunnen tevens Kennispartner zijn.
9. De Kennispartner is aan de stichting een bedrag verschuldigd van € 1.500,00 per jaar,
ongeacht het aantal producten of diensten die Kennispartner aanbiedt of waarvoor
Kennispartner op de website van de Stichting wordt vermeld.
10. De kennispartner ontvangt daarvoor een factuur met btw.
11. Kennispartner sluit zich aan voor onbepaalde duur.
12. In gevallen waarin de Stichting of de Kennispartner de samenwerking onbevredigend vinden,
kan deze worden beëindigd, met een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van ieder
kalenderjaar, maar niet voordat partijen daarover met elkaar overleg voerden of
maatregelen hebben afgesproken de samenwerking te verbeteren.
13. Het Bestuur beslist over voortduring van de samenwerking met de Kennispartner in die
gevallen waarin het bestuur kennis neemt van enige omstandigheid die aan voortdurende
samenwerking met de Kennispartner in de weg staat, maar niet voordat Kennispartner in de
gelegenheid werd gesteld zich daarover uit te laten.
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