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Deze informatiebrief beschrijft de voorwaarden van de TouchPro Europe-licentie; 
wat kun je ervan verwachten en wat moet je er zelf voor doen. 
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TouchPro Europe Licentie 
 
O V E R Z I C H T  V A N  L I C E N T I E V O O R W A A R D E N  

1 | Inleiding 

Op het moment, dat je de opleiding Stoelmassage bij TouchPro Europe hebt afgerond, kun je er voor 

kiezen om examen te doen. Als je slaagt voor dit examen, dan heb je aansluitend de keuze om een 

licentie aan te gaan bij TouchPro Europe, lid te worden van TouchPro Europe of om zonder licentie 

verder te gaan. De keuze is geheel aan jou.  

Aan de hand van deze informatiebrief willen we je goed informeren over wat je van ons kunt 

verwachten, zodra je een licentie bij TouchPro aan gaat.  En maken we helder, wat we van onze 

TouchPro licentiehouders verwachten. 

2 | Licentie in het kort 

Als je er voor kiest om een licentie bij TouchPro aan te gaan, dan wordt je examendag genomen als 

ingangsdatum van je licentie. Je licentie wordt hierna jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd en het 

nummer, dat je bij je certificaat ontvangt, is je licentienummer.  

Om je licentie te kunnen behouden verwachten we 3 dingen van je: 

1. Jaarlijks een licentieverlengingsdag volgen in de vorm van een Oefen-, Supervisie- of 

Verdiepingsdag en hiervoor minimaal een voldoende behalen. Je krijgt hiervoor steeds een heel 

kalenderjaar te tijd. 

2. Je hebt deelgenomen aan de specialisatiedagen “Drukpuntentheorie” en “Ademen & 

Mindfulness”* (* zie 9| Specialisatiedagen). 

3. De factuur voor de licentie en licentieverlengingsdag tijdig voldoen. 

Je kunt je licentie opzeggen of om laten zetten in een lidmaatschap van TouchPro. We hanteren 

hiervoor een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan het nieuwe licentiejaar en hebben daarvoor 

een schriftelijke opzegging nodig (via mail of post). 

3 | Oefendag – Supervisiedag – Verdiepingsdag 

Na het behalen van je examen is het belangrijk om geregeld te blijven masseren, zodat je de TouchPro 

Kata steeds beter eigen gaat maken. In combinatie met jaarlijkse coaching van onze gecertificeerde 

TouchPro trainers zorgt dat ervoor, dat de TouchPro Kata in je systeem gaat zitten en het een flow 

wordt, waar je niet meer over na hoeft te denken.   
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De jaarlijkse licentieverlengingsdag biedt jou de gelegenheid om zelf vragen te stellen (over 

bijvoorbeeld houding, techniek, tijd, verfijning van techniek) en om contact te leggen/houden met je 

collega-licentiehouders. Tegelijkertijd biedt het ons de gelegenheid om met je mee kunnen kijken of je 

de techniek en Kata nog goed uitvoert en om waar nodig tijdig bij te sturen.   

We hebben 3 soorten Licentieverlengingsdagen: 

1. Oefendag: voor TouchPro-licentiehouders, die net hun examen hebben gedaan. Zij volgen in het 

eerste jaar na het examen een oefendag en ontvangen na deze dat feedback over hun massage. 

Er zit nog geen beoordeling vast aan deze dag, maar wel een advies over wat er nodig is om bij 

het volgen van de eerstvolgende supervisiedag tenminste een voldoende te behalen.  

2. Supervisiedag: voor TouchPro-licentiehouders, die langer dan 1 jaar hun licentie hebben en bij 

de vorige licentieverlengingsdag een voldoende hebben behaald. Tijdens de supervisiedag ligt 

de nadruk op techniek, snelheid en volgorde Kata. 

3. Verdiepingsdag: voor TouchPro-licentiehouders, die langer dan 1 jaar hun licentie hebben en bij 

de vorige licentieverlengingsdag een ruim voldoende of goed hebben behaald. Tijdens de 

verdiepingsdag ligt de nadruk op het verfijnen van de technieken om zo met dezelfde 

inspanning een effectievere massage te kunnen geven. 

4 | Inschrijven licentieverlengingsdag 

Om je aan te kunnen melden voor licentieverlengingsdag ga je naar onze site: 

https://www.touchpro.nl/direct-inschrijven en kies je voor de tab “Supervisiedagen”. Daar vind je de 

meest recente data voor de licentieverlengingsdagen. Voor het volgen van een Oefen- of Supervisiedag 

schrijf je je in voor een supervisiedatum. Voor het volgen van een Verdiepingsdag schrijf je je in voor 

een datum van een verdiepingsdag.  

Je hoeft voor het inschrijven niet ingelogd te zijn op de website. Belangrijk is wel om de volgende 

stappen te volgen, want anders krijg je de inschrijving niet afgerond:  

- Klik op de datum van je voorkeur en daarna op “deelnemen”; 

- Klik op het tijdstip bij de juiste datum en daarna op “volgende”; 

- Vul je gegevens in en klik daarna op “deelnemen”.  

Mocht het inschrijven niet lukken, dan kan het zijn, dat de groep al vol zit. Mocht je twijfelen, neem dan 

contact met ons op en dan kijken we met je mee. Als er geen geschikte datum bij staat, neem dan contact 

met ons en dan zoeken we samen naar een passende oplossing.  

Twee weken voorafgaand aan de licentieverlengingsdag besluiten wij of deze dag door zal gaan. 

Voorwaarde is, dat er minimaal 6 licentiehouders deelnemen. Je ontvangt van ons aansluitend een mail 

met aanvullende informatie over de dag zelf en de factuur. 
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5 | Uitslag licentieverlengingsdag 

Binnen 2 weken na het volgende van de licentieverlengingsdag ontvang je van ons via de mail de 

uitslag. De uitslag van een Oefendag bevat een advies en voor de Supervisie- en Verdiepingsdag zal het 

gaan om een beoordeling, die kan zijn: onvoldoende, voldoende, ruim voldoende of goed. 

Bij een onvoldoende beoordeling zullen we persoonlijk contact met je opnemen om door te spreken, 

wat de mogelijkheden zijn voor een her-supervisie. Tot het moment, dat je opnieuw aan een 

supervisiedag hebt deelgenomen, wordt je tijdelijk van de lijst met actieve licentiehouders op onze 

website gehaald. LET OP: zakken voor een licentieverlenging betekent dus niet, dat je uitgeschreven 

wordt als licentiehouder. 

Bij een “voldoende”-beoordeling volg je het jaar daarop opnieuw een Supervisiedag, bij een “ruim 

voldoende”-beoordeling schrijf je het jaar daarop je in voor een Verdiepingsdag en bij een “goed”-

beoordeling krijg je een jaar vrijstelling voor het volgen van een licentieverlengingsdag en neem je 

daarna weer deel aan een verdiepingsdag. Dus in het kort: 

Onvoldoende  -> Her-supervisie en tijdelijk inactief 
Voldoende   -> Supervisiedag het jaar erna 
Ruim Voldoende -> Verdiepingsdag het jaar erna 
Goed   -> Vrijstelling voor 1 jaar en het jaar daarna Verdiepingsdag 
 

6| Kosten  

De jaarlijkse kosten voor de licentie van TouchPro Europe bedragen €65,-, vrijgesteld van BTW. Deze 

kosten worden jaarlijks in rekening gebracht op de 1e maandag van de maand, dat je licentie 

oorspronkelijk in is gegaan. Neem bij onduidelijkheden over je oorspronkelijke licentiemaand contact 

met ons op. 

De kosten voor deelname aan een licentieverlengingsdag zijn €79,50 ex. BTW (€96,20 incl. BTW) en 

hiervoor ontvang je een volledig verzorgde dag inclusief koffie/thee/water en lunch. Heb je vrijstelling 

voor een jaar, of kun je door onvoorziene omstandigheden niet deelnemen, dan hoef je deze kosten 

dus niet te betalen.  

De factuur voor de deelname aan de licentieverlengingsdag wordt 2 weken voorafgaand aan deze dag 

naar je toe gestuurd. Vanaf dat moment moet namelijk duidelijk zijn bij ons, of de dag doorgaat of 

geannuleerd moet worden vanwege te weinig deelnemers.  

Wanneer je niet slaagt voor een supervisie en je moet her-supervisie doen om je licentie te behouden, 

dan zijn de kosten hiervoor €50,- excl. BTW. (€60,50 incl. BTW). We streven er met de jaarlijkse 

licentieverlenging naar, dat dit voor een zo’n minimaal mogelijk aantal stoelmasseurs nodig zal zijn. 
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7| Annuleren en vrijstelling 

Twee weken voorafgaand aan de licentieverlengingsdag besluiten wij of deze dag door zal gaan. Bij 

minder dan 6 deelnemers moeten we helaas besluiten om de dag te annuleren en vragen we je om je 

voor een nieuwe datum in te schrijven. Er zullen in dit geval geen kosten in rekening worden gebracht.  

Mocht je een factuur hebben ontvangen en we moeten de dag door onvoorziene omstandigheden 

vanuit onze kant last-minute annuleren, dan wordt de factuur door ons volledig gecrediteerd en komen 

de kosten te vervallen voor die bijeenkomst. Indien je de factuur reeds voldaan hebt, zal het volledige 

factuurbedrag naar je worden terug geboekt. 

Als je zelf, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn voor de verlengingsdag, geef dit dan 

tenminste 2 weken  voor aanvang van de bijeenkomst door. Je inschrijving wordt dan kosteloos 

geannuleerd. Bij annulering minder dan 2 weken voorafgaand aan de licentieverlengingsdag zijn wij 

genoodzaakt het volledige factuurbedrag in rekening te brengen. 

Het kan zijn, dat je vanwege omstandigheden niet deel kunt nemen aan de jaarlijkse 

licentieverlengingsdag en daarmee niet voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging van je licentie. 

Neem in dat geval altijd contact met ons op, zodat we onderling af kunnen stemmen wat het beste past 

bij jouw situatie. Dit hoeft dus zeker niet meteen te betekenen, dat je je licentie kwijt bent. 

8| Meerwaarde licentie 

Voor ons ligt de grootste meerwaarde van de TouchPro-licentie in de kwaliteitsbewaking van de 

TouchPro stoelmasseurs, zodat we ons op kwalitatief vlak kunnen blijven onderscheiden van andere 

stoelmasseurs. Onze trainers blijven zelf ook zoeken naar manieren om de TouchPro Kata nog 

effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren en door jaarlijks een verlengingsdag te volgen, blijf je op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Overige voordelen van je licentie zijn: 

1. Jaarlijkse kwaliteitsbewaking en persoonlijke ontwikkeling van je stoelmassage. 

2. Je naam wordt toegevoegd aan de lijst met actieve licentiehouders op de pagina “Collega TPE-

Professional”. Indien je collega’s een masseur in de buurt nodig hebben, zullen zij jou dus ook 

kunnen benaderen. 

3. TouchPro benader jou, indien er vanuit een externe klant naar stoelmasseurs binnen bedrijven 

of voor een evenement gezocht wordt in jouw regio. 

4. Je ontvangt bij vermelding van je licentienummer 10% korting bij inschrijving voor andere 

opleidingen en workshops bij TouchPro. 

5. Je ontvangt oplopende licentiekorting, wanneer je via de mail, telefonisch of via de webshop 

massagematerialen bij ons besteld bij vermelding van je licentienummer: 

▪ 0 – 5 jaar:   10% korting 

▪ 5 – 10  jaar:  12,5% korting 

▪ 10 – 15 jaar: 15% korting 

▪ 15 jaar en langer: 17,5% korting 
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6. Mogelijkheid tot extra PR op de site van TouchPro Europe. 

7. Een goede bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering met goede voorwaarden tegen 

lage prijzen bij Balens. 

8. Gratis advies en ondersteuning bij bedrijfsmatige zaken, waarbij belangrijke documenten 

beschikbaar worden gesteld voor de TPE Pro's. 

9| Specialisatiedagen 

Sinds 2018 heeft TouchPro 2 specialisatiedagen toegevoegd aan de opleiding Stoelmassage: 

“Drukpuntentheorie” en “Ademen & Mindfulness”. Deze dagen zijn toegevoegd, omdat ze zowel de 

kennis, als de vaardigheden van de TouchPro stoelmasseur verdiepen en de masseur hiermee tevens de 

klant beter kan begeleiden. 

We vinden het belangrijk, dat alle licentiehouders deze specialisatiedagen volgen. Nieuwe cursisten 

hebben hieraan reeds deelgenomen, omdat deze dagen inbegrepen zitten in de opleiding. Onze 

bestaande licentiehouders bieden we de mogelijkheid om: 

- de beide dagen tegen een sterk gereduceerd tarief te volgen. 

- bij aantoonbare kennis en vaardigheden vrijstelling te krijgen voor 1 of beide specialisatiedagen. 

- de specialisatiedagen verspreid over 3 jaar te volgen, zodat de druk in tijd en kosten verspreid 

wordt.   

Neem voor het aanvragen van vrijstelling of als je gebruik wilt maken van het gereduceerde tarief 

contact met ons op. 

10| Omzetten licentie naar lidmaatschap of bedrijfslicentie 

Het kan zijn, dat er iets veranderd in je persoonlijke situatie, waardoor de TouchPro-licentie 

onvoldoende aansluit bij jou. Je bent in dat geheel vrij om je licentie op te zeggen, maar mogelijk biedt 

een lidmaatschap of bedrijfslicentie je dan meer mogelijkheden. 

1. Lidmaatschap: wanneer je weinig stoelmassages meer geeft, maar nog wel veel masseert. 

Voor €50,- per jaar, vrijgesteld van BTW, maak je gebruik van de volgende voordelen: 

▪ Je wordt vrijgesteld van het volgen van de jaarlijkse licentieverlengingsdag; 

▪ Je behoudt je opgebouwde licentiekorting bij aanschaf van massagematerialen bij TouchPro 

Europe; 

▪ Je ontvangt 10% korting bij deelname aan de TouchPro Europe Netwerkdagen; 

▪ Je blijft geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van TouchPro Europe. 

2. Bedrijfslicentie: wanneer je zelf geen stoelmassages meer geeft, maar vanuit je eigen bedrijf 

wel geregeld stoelmasseurs nodig hebt en hiervoor TouchPro-licentiehouders in wilt zetten. 

Voor €65,- per jaar, exclusief BTW, maak je gebruik van de volgende voordelen: 

▪ Je wordt vrijgesteld van het volgen van de jaarlijkse licentieverlengingsdag; 
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▪ Je behoudt inzage in de lijst met TouchPro licentiehouders, zodat je hen kan benaderen voor 

opdrachten binnen bedrijven; 

▪ Je behoudt je opgebouwde licentiekorting bij aanschaf van massagematerialen bij TouchPro 

Europe 

▪ Je ontvangt 10% korting bij deelname aan de TouchPro Europe Netwerkdagen; 

▪ Je blijft geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van TouchPro Europe. 

11| Opzegging  

Je kunt je licentie schriftelijk (via mail of post) opzeggen. Houdt hierbij rekening met de opzegtermijn 

van 1 maand voorafgaand aan het nieuwe licentiejaar, want anders zal je licentie automatisch met een 

jaar verlengd worden. Neem bij onduidelijkheid over de ingangsdatum van jouw nieuwe licentiejaar 

dus even contact met ons op. 

Na ontvangst van je opzegging zullen we deze administratief verwerken en krijg je van ons via de mail 

een definitieve bevestigingsbrief met hierin de datum van je uitschrijving. Let op: Je uitschrijving kan 

alleen definitief verwerkt worden, indien alle openstaande facturen zijn voldaan. 

Mocht je op een later moment toch weer licentiehouder bij TouchPro willen worden, neem dan contact 

met ons op. Samen met jou bekijken we, wat er op dat moment nodig is om je licentie weer terug te 

krijgen. 
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