Regenesis®-handelsmerk, naam en gebruikers
overeenkomst .
Handelsmerk / merknaam beleid.
Gerdo Schepel en/of handelend onder de naam Quantum-Academy of Regenesis-Europe is houder
van de handelsnaam/merknaam Regenesis®, hierna te noemen Regenesis. De merknaam Regenesis
is geregistreerd onder nummer 0912922/847442 – klasse 14-16-41. Dit houdt in dat het woord
Regenesis ook niet gecombineerd mag worden met andere woorden in de ruimste zin van het woord
als die betrekking hebben op deze klasse aanduidingen.
Ter bescherming van onze handelsnaam, merknaam, methode en aangesloten practitioners,
therapeuten en trainers zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen geproduceerd door Regenesis, met inbegrip van de
inhoud van websites, logo’s, workshops, boeken en andere media producten in de ruimste zin van
het woord auteursrechtelijk beschermd. Je mag deze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Regenesis niet reproduceren, distribueren of anderszins gebruiken. Ook heb je
schriftelijke toestemming nodig van Regenesis voor het gebruik van de Regenesis naam als
onderdeel van een bedrijfsnaam of website domeinnaam, in een logo of op producten en
handelswaar.

Het is de wens van Regenesis dat alle individuen integriteit en respect betrachten met betrekking tot
het handelsmerk en copyright van de Regenesis naam, logo, programma's, producten, workshops,
boeken en materialen.
Regenesis® is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux en Europa. Alle rechten die niet expliciet
worden verleend, zijn voorbehouden.
1. Uitzondering op bovenstaand beleid is alleen geldig voor gecertificeerde Regenesis-Healing
practitioners, Regenesis-Healing master practitioners, Regenesis-Healing therapeuten,
Regenesis-Touch trainers en Regenesis-Healing trainers.
Het Regenesis logo en website-inhoud mag binnen de volgende richtlijnen gebruikt worden:
•
•

Vermeld op je visitekaartjes, banners, de homepagina van je website of andere reclame
uitingen tenminste 1x de naam Regenesis met het merknaam teken ®
Daarna mag je de naam Regenesis of Regenesis-Healing op iedere pagina gebruiken.
Je mag de essentie van de teksten overnemen maar kopieer NIET rechtstreeks de teksten
van de Regenesis websites die eigendom zijn van Regenesis-Europe of de QuantumAcademy.
(Je wordt hierdoor door Google gestraft wegens plagiaat en je website verliest daardoor zijn
ranking)

2. Voor Regenesis-Healing practitioners IN OPLEIDING
Je mag tijdens je opleiding op visitekaartjes, websites e.d. vermelden dat je een Regenesis-Healing
practitioner IN OPLEIDING bent. Deze uitzondering om tijdens je opleiding de naam Regenesis te
gebruiken is van kracht tot 6 maanden na het afronden van de laatste workshop van je opleiding.
Binnen deze termijn van 6 maanden verwachten we dat je je 1e certificaat “Regenesis Healing
practitioner” hebt behaald. Regenesis is gerechtigd per omgaande deze uitzondering in te trekken
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wanneer je de eerder genoemde termijn van 6 maanden overschrijdt. Zodra je je certificaat hebt
behaald gelden de condities zoals genoemd onder punt 3.
3. Voor gecertificeerde Regenesis-Healing practitioners, Regenesis-Healing Master practitioners
en Regenesis-Healing therapeuten.
Je mag de titel gebruiken " gecertificeerd” Regenesis-Healing practitioner, Regenesis-Healing
Master practitioner, Regenesis-Healing Therapeut “(zoals dat op je certificaat is vermeld).
Gebruik de Regenesis naam / logo / website-inhoud voor:
• Bevordering van de praktijk als een gecertificeerd Regenesis ………(zoals op je certificaat
is vermeld).
• Adverteren voor demonstraties en/of andere evenementen.
Regenesis lezingen / demonstraties.
Niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming is:
Het gebruiken van de naam Regenesis en Blue Dot Energy als onderdeel van een product, bedrijf /
handels of domeinnaam.
• Het geven van cursussen, workshops en/of opleidingen over Regenesis Healing,
Regenesis-Touch of de Blue Dot Energy.
• Wanneer een practitioner/therapeut meerdere methoden op een website heeft staan
dient Regenesis als een apart hoofdstuk vermeld te worden en nooit in combinatie met
andere methoden.

Gebruik de Regenesis naam / logo / website-inhoud voor:
• Regenesis cursussen / workshops / opleidingen zoals door Regenesis-Europe
voorgeschreven.
• Regenesis lezingen / demonstraties
Niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming is:
• Het gebruiken van de naam Regenesis als onderdeel van een bedrijf / handels of
domeinnaam.
• Noot: Een Regenesis-Healing trainer mag een domeinnaam (URL) aanvragen bij Gerdo
Schepel/Regenesis-Europe waarin de naam Regenesis is vermeld zoals
http://www.regenesis-touch-zuidholland.nl/ Deze kan onder strikte voorwaarden ter
beschikking worden gesteld en kan alleen geldig blijven zolang je gecertificeerd
Regenesis-Healing trainer bent. De URL blijft altijd eigendom van Regenesis-Europe.
Vraag hiervoor de voorwaarden.
5. Disclaimer voor gebruik in de praktijk en op je website.
Het is verplicht de onderstaande disclaimer altijd op cursusmateriaal/documentatie, drukwerk
en of websites te vermelden).
Hoewel Regenesis zeer effectief is in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via
een alternatieve holistische behandeling, betekent dat het wellicht niet voldoende interventie
biedt voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen. Hoewel Regenesis een
genezing kan versnellen is het nog steeds van belang nauw samen te werken met je arts om je
behoefte aan medicijnen te controleren. Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is
niet bedoeld als en vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling. De
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eigenaar (s), ontwikkelaar (s), en onderhouder (s) zijn niet betrokken bij het beroeps- of medisch
advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!
6. Voor Regenesis practitioners in opleiding en alle gecertificeerde (Master) practitioners,
therapeuten en/of trainers
Mocht een Regenesis-Healing practitioner in opleiding , gecertificeerd Regenesis
practitioner/Master practitioner, therapeut of trainer zijn certificering verliezen op basis van de
in de Ethische code en trademark overeenkomst vermelde richtlijnen en/of bepalingen dan
vervallen per direct bovenstaande uitzonderingen genoemd in paragraaf 1 t/m 4
Als je geen Regenesis gecertificeerd trainer of gecertificeerd practitioner bent dien je contact op te
nemen met Gerdo Schepel/Regenesis-Europe om toestemming te vragen om de Regenesis naam te
gebruiken voor / logo / website-inhoud. info@regenesis-europe.nl
Over het algemeen staat Gerdo Schepel/Regenesis-Europe open om toestemming te verlenen, de
naam en het logo te gebruiken voor promotionele doeleinden.
Geheimhouding
E-mailadressen of andere persoonlijke gegevens worden niet verkocht of gedeeld. Hoewel
practitioner en trainers e-mailadressen doorgeven voor vermelding op onze website, waarderen we
het dat niemand ze gebruikt in massa e-mail lijsten en / of voor privé- doeleinden.
Voor akkoord, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het Nederlands recht en de
maatschappelijke normen voor evenwichtige belangenafweging tussen partijen.

Naam in blokletters_________________________

Handtekening_____________________

G Schepel en/of J.A. Noordeloos
________________________________
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