Deelnameovereenkomst meester-gezel traject
A.

Persoonlijke gegevens gezel
Naam
Voorletters
Roepnaam
Titel(s) voor
Titel(s) na
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats

B.

D.

…………………………………………………………….………………. M / V
………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………

Zakelijke gegevens gezel
Naam werkgever/bedrijf
Bezoekadres
Postcode/plaats
Postbus
Postcode/plaats
Telefoonnummer
KvK-nummer
KvK-vestigingsnummer
Algemeen e-mailadres
Website

C.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………

(Zakelijke) gegevens meester(s)
Naam
Voorletters
Roepnaam
RT-nummer
Ingeschreven in kamer(s)

:
:
:
:
:

…………………………………………………………….………………. M / V
………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………

Naam
Voorletters
Roepnaam
RT-nummer
Ingeschreven in kamer(s)

:
:
:
:
:

…………………………………………………………….………………. M / V
………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………

Facturering
Ik wil de factuur ontvangen op het e-mailadres:
…………………………………………………………………...………
Vermeld op de factuur mijn *zakelijk adres / privéadres.
(*doorstrepen wat niet van toepassing is)

E.

Lidmaatschap brancheorganisatie
Ik ben aangesloten bij:

□ NVM
F.

□NVR

□ Vastgoedpro

□ VBO

□ geen brancheorganisatie

Kamer NRVT
Ik wil het Meester-Gezel traject afleggen ten behoeve van de Kamer(s):

□ Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed
□ Kamer Wonen
G.

□ Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed
□ Kamer WOZ

Overeenkomst
1.

de stichting: Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs,
gevestigd te (3067 GG) Rotterdam, aan de Watermanweg 104, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62274325
('NRVT'),

en
2.

de onder A. (Persoonlijke gegevens) genoemde deelnemer, hierna te noemen:
'de gezel’,

overwegende dat:
•
de gezel te zijner tijd wenst te worden ingeschreven in het register van NRVT;
•
de gezel in dat kader voor zijn praktijkopleiding het meester-gezel traject
wenst te doorlopen onder begeleiding en directe verantwoordelijkheid van de
meester(s);
•
de gezel in dat kader dient te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in het
Opleidingsprofiel;
•
de gezel een praktijkovereenkomst heeft gesloten met zijn meester(s);
•
de gezel voor zijn praktijkopleiding gebruik maakt van de door NRVT ter
beschikking gestelde elektronische leeromgeving (‘MijnPortfolio’);
•
de gezel gedurende het meester-gezel traject is gehouden aan de gedrags- en
beroepsregels van NRVT;
•
de gezel gedurende het meester-gezel traject is gehouden aan de
verplichtingen terzake van permanente educatie van NRVT.
komen het volgende overeen:
1.

Deelname
De gezel sluit zich aan bij NRVT als deelnemer aan het meester-gezel traject.

2.

Reglementen & Opleidingsvereisten
2.1. De gezel verklaart kennis te hebben genomen van de reglementen van NRVT.
2.2. De gezel gedraagt zich naar en aanvaardt de verplichtingen voortvloeiende uit
het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT en het Reglement Permanente
Educatie.
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2.3.

2.4.

Met een verwijzing in deze overeenkomst naar de reglementen van NRVT
wordt bedoeld een verwijzing naar de reglementen zoals die van tijd tot tijd
zullen luiden, met als nadrukkelijk gevolg dat de gezel ook is gebonden aan
wijzigingen van de reglementen van NRVT na inwerkingtreding van deze
overeenkomst.
Voorts verklaart de gezel dat hij kennis heeft genomen van de vereisten die in
het Opleidingsprofiel aan hem voor het doorlopen van het meester-gezeltraject
worden gesteld.

3.

Gedragsvoorschrift
De gezel onthoudt zich van gedragingen die strijdig zijn met de voorschriften en
verplichtingen die op hem rusten op grond van het bepaalde in artikel 2 van deze
overeenkomst, alsmede van alle (andere) gedragingen die schadelijk kunnen zijn
voor NRVT, leden van haar organen, dan wel de beroepsgroep.

4.

Eenmalige bijdrage
De gezel is gehouden een eenmalige bijdrage aan NRVT te betalen voor de dekking
van de door NRVT in dit kader te maken kosten. De bijdrage is verschuldigd bij
aanvang van het meester-gezel traject en dient te worden voldaan op de wijze en
binnen de termijn zoals aangegeven door NRVT.

5.

Registratie persoonsgegevens van de gezel
De persoonsgegevens van de gezel zoals bedoel onder A., alsmede de zakelijke
gegevens zoals bedoeld onder B., worden geregistreerd door NRVT. Voornoemde
gegevens worden niet openbaar gemaakt.

6.

Wijziging gegevens
6.1 De gezel is gehouden wijzigingen in de in onder A., B. en C. van deze
overeenkomst vermelde persoons- en zakelijke gegevens onverwijld aan NRVT
door te geven.
6.2 In het geval de praktijkovereenkomst met de meester tussentijds is beëindigd
is de gezel gehouden om op zo kort mogelijke termijn een
praktijkovereenkomst met een andere meester te sluiten zodat het meestergezeltraject kan worden hervat.

7.

MijnPortfolio
NRVT verstrekt de gezel accountgegevens voor de elektronische leeromgeving
‘MijnPortfolio’, het Opleidingsprofiel en de bijbehorende handleiding, nadat de
deelnameovereenkomst door beide partijen is ondertekend en voorzien van de
opgevraagde bijlagen.

8.

Duur van de overeenkomst
8.1 De gezel en NRVT gaan deze overeenkomst aan voor de duur van het meestergezel traject. Het meester-gezeltraject wordt afgesloten door het met goed
gevolg afleggen van een persoonlijk assessment.
8.2 Als richtlijn wordt voor de Kamers BV, LAV en WOZ een duur gehanteerd van 2
jaar. Voor de Kamer Wonen wordt als richtlijn een duur van een jaar
gehanteerd. Hierbij geldt steeds het principe “pas toe of leg uit”. De maximale
duur is vastgesteld op vijf jaar vanaf de datum dat partijen deze overeenkomst
hebben ondertekend.
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8.3

8.4

De gezel informeert NRVT schriftelijk en onverwijld over:
- een tijdelijke onderbreking die naar verwachting langer duurt dan drie
maanden;
- de hervatting van het meester-gezel traject.
Indien het meester-gezel traject niet binnen de gestelde termijn van vijf jaar
kan worden afgerond, richt de gezel tijdig een gemotiveerde brief aan het
bestuur van NRVT met daarin een verzoek om verlenging van de duur van het
meester-gezel traject. Het bestuur van NRVT zal om haar moverende redenen
het verzoek tot verlenging toe- of afwijzen. Tegen een dergelijke beslissing van
het bestuur van NRVT staat geen bezwaar open.

9.

Beëindiging van de overeenkomst
9.1 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de gezel het assessment
met goed gevolg heeft afgelegd.
9.2 Deze overeenkomst eindigt voorts door opzegging door de gezel per
aangetekend schrijven.
9.3 Deze overeenkomst kan door NRVT worden beëindigd per aangetekend
schrijven indien:
a. de gezel het meester-gezeltraject niet heeft afgerond binnen de duur van
maximaal vijf jaar of in het geval de gezel zijn verplichtingen voortvloeiend
uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
b. het faillissement van de gezel wordt aangevraagd;
c. de gezel in staat van faillissement wordt verklaard;
d. de gezel (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.

10.

Privacybeleid
Het privacybeleid van NRVT is van toepassing op elke verwerking van de persoonsgegevens van de gezel door NRVT. In dit privacybeleid kunt u meer informatie
vinden over hoe NRVT met de persoonsgegevens van de gezel omgaat. Dit
privacybeleid is te raadplegen via de volgende link:
https://www.nrvt.nl/algemeen/privacybeleid/

11.

Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking zodra deze bevoegdelijk door beide partijen is
ondertekend.

Getekend te ____________________

Getekend te ____________________

op ____________________________:

op ____________________________:

______________________
Directeur NRVT

______________________
Gezel
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Checklist aan te leveren stukken

Voor het verwerken van uw verzoek tot deelname, vragen wij u de volgende stukken
naar ons toe te sturen:
1. De ingevulde en ondertekende deelnameovereenkomst
2. De ondertekende praktijkovereenkomst met de meester
3. Kopieën van uw relevante diploma’s

De deelnameovereenkomst en de benodigde stukken stuurt u naar:
Stichting NRVT
Postbus 42530
3006 DA Rotterdam
e-mail: inschrijven@nrvt.nl
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