
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Algemene informatie licentie 
 
 
Ben je 1e jaars TPE PROfessional? 
Nieuwe PRO’s zijn, na het behalen van hun tutorial, verplicht 1 oefendag per licentiejaar te 
volgen. Deze oefendagen vinden op verschillende locaties plaats. Tijdens deze oefendagen 
ben je verplicht je licentiepas mee te nemen. 
 
Ben je langer dan 1 jaar TPE PROfessional? 
PRO’s, die langer dan één jaar licentiehouder zijn, zijn verplicht éénmaal per licentiejaar een 
supervisie te doen (= licentieverlenging). De supervisies vinden plaats in groepsverband en 
worden op verschillende data en locaties georganiseerd. Tijdens deze supervisie wordt er 
goed naar je techniek gekeken. Uiteraard krijg je tips om verdieping te brengen in je techniek 
en om deze te verbeteren. Als je techniek niet voldoende is om te slagen voor de supervisie, 
dan heb je natuurlijk de kans om een herhalingssupervisie te doen (€ 55,00). Je raakt dan 
dus niet je licentie kwijt; je wordt alleen maar tijdelijk van de lijst gehaald tot je techniek is 
verbeterd. De trainer geeft advies, hoe je je techniek kan verbeteren en daarna heb je de 
kans om de supervisie opnieuw te doen. Tijdens de supervisie ben je verplicht je licentiepas 
mee te nemen. 
 
Licentie-/contributiekosten per jaar 
Als licentiehouder betaal je € 85,00 (incl. BTW) per jaar. Voor dit bedrag ontvang je onder 
andere het volgende: één keer per 2 jaar een supervisie, vermelding van je persoonlijke 
gegevens op onze internetsite, licentiepas, toegang tot het TPE PROfessionalgedeelte op 
onze website, Nieuwsbrief, het recht om gebruik te maken van naam en logo van TouchPro® 
Europe, ondersteuning bij het aangaan van contracten met bedrijven of bij werkgerelateerde 
conflicten, je ontvangt in toenemende mate korting op onze producten, naar mate je langer 
licentiehouder bij ons bent, etc. etc.  
 
Voor alle duidelijkheid: de licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.  
Ook als je om welke reden dan ook niet in de gelegenheid bent om een oefendag of een 
supervisie te volgen. Als je de licentie wilt opzeggen, dien je dat 3 maanden voordat de 
licentie verloopt te doen (zie punt 9 van de voorwaarden). Wij verwachten van de 



licentiehouders, dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het afspreken van een 
oefen- of supervisiedag. 

 


