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Touch of Matrix  
 handelsmerk, naam- en gebruikersovereenkomst 

Therapeut 
 
Touch of Matrix® is een geregistreerd merk en mag derhalve alleen met toestemming worden gebruikt. 
Günther de Jong en Ria Kuiper zijn rechthebbenden van het merk en deze overeenkomst is dus alleen geldig 
indien deze door hen beiden is ondertekend.  
 
Ter bescherming van onze handelsnaam, merknaam, methode en aangesloten therapeuten, trainers, 
mentoren en examinatoren zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 
Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen geproduceerd door Touch of Matrix, met inbegrip van websites, 
logo’s, workshops, syllabi, boeken en producten auteursrechtelijk beschermd. Je mag deze zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Touch of Matrix niet reproduceren, distribueren of anderszins 
gebruiken. Ook heb je schriftelijke toestemming nodig van Touch of Matrix voor het gebruik van de Touch 
of Matrix naam in een logo of op producten en handelswaar. Het gebruiken, hebben of aanschaffen van 
een bedrijfsnaam of website domeinnaam met daarin de naam Touch of Matrix is niet toegestaan.  
 
Het Touch of Matrix handelsmerk/merknaam en auteursrecht beleid is gebaseerd op een evenwichtige 
overeenkomst tussen alle partijen. Dit ter bescherming van de therapeut in het algemeen en Touch of 
Matrix in het bijzonder. 
 
Touch of Matrix wil dat alle individuen zorgvuldig, integer en met respect omgaan met de merknaam, de 
behandelmethode en copyright van de Touch of Matrix naam, logo, programma’s, producten, syllabi, 
workshops, boeken en materialen. Touch of Matrix® is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux en 
Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Dat impliceert ook 
zorgvuldigheid t.a.v. vermeldingen over Touch of Matrix op een eventuele website, folders of anderszins 
(met inbegrip van mondeling). Claims met betrekking tot de voordelen van Touch of Matrix zijn te allen 
tijde waarheidsgetrouw, vertegenwoordiging van onze trainingen, kwalificaties, vaardigheden en 
voorkeuren, nauwkeurig en ondubbelzinnig.  
 
 
1. Gebruik van de merknaam is alleen geldig voor gecertificeerde Touch of Matrix therapeuten 
Je mag de titel gebruiken ‘gecertificeerd’ Touch of Matrix therapeut (zoals dat op je certificaat is vermeld).  
De merknaam ‘Touch of Matrix’, het Touch of Matrix logo en de 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 Touch of Matrix gevolgd door het merknaamteken ®. 
Daarna mag je de naam Touch of Matrix op iedere pagina gebruiken. 

• Je mag de teksten overnemen van de Touch of Matrix websites die eigendom zijn van Touch of Matrix.   
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Gebruik de Touch of Matrix naam/logo/website-inhoud voor: 
• Bevordering van de praktijk als gecertificeerd Touch of Matrix therapeut (zoals op je certificaat is 

vermeld) 
• Adverteren voor demonstraties, evenementen, lezingen ten behoeve van bevordering van je praktijk 

als gecertificeerd Touch of Matrix therapeut. 
 
Niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming is: 
• Het gebruiken van de naam Touch of Matrix als onderdeel van een productnaam, bedrijfsnaam, 

handelsnaam, accountnaam voor social-media of domeinnaam met andere extensies. 
• Het doceren in de ruimste zin van het woord. 
• Het geven van cursussen, workshops en/of opleidingen over Touch of Matrix. 
 
Aanvullende uitzonderingen voor gebruik van de merknaam door Touch of Matrix therapeuten: 
• Een Facebook of ander social-media account mag wel de naam Touch of Matrix bevatten indien dat 

voorafgaat door jouw naam of de naam van je praktijk. 
Voorbeeld: Joost Pieters – Touch of Matrix therapeut. 

• De titel van een evenement ter bevordering van je praktijk als Touch of Matrix therapeut mag wel de 
naam Touch of Matrix dragen maar alleen als deze voorafgaat door de naam van dat evenement.  
Enkele voorbeelden: Demonstratie Touch of Matrix, Informatieavond Touch of Matrix, Ervaringsavond 
powered by Touch of Matrix   
Tevens dient duidelijk en ondubbelzinnig aangegeven te worden wie dit evenement verzorgt, geeft 
en/of organiseert.  
Voorbeeld: Demonstratie Touch of Matrix door Joost Pieters 

 
 

2. Disclaimer voor gebruik in de prakijk en op je website 
Het is verplicht de onderstaande disclaimer altijd op documentatie, drukwerk en of websites te vermelden: 
 
Touch of Matrix™ is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of 
Matrix™ is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix™ sluit geen enkel ander 
middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat 
iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix therapievorm 
neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of 
therapievormen, inclusief interventies of medicatie. 
 
Touch of Matrix therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of 
interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix 
en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel 
Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen 
werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met 
Touch of Matrix doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen 
die het gepatenteerd hebben of uitgevonden. 
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3. Voorwaarden therapeutschap 
o Je erkent de methode en zult als Touch of Matrix therapeut de methode respecteren en als zodanig 

ook beoefenen. Als Touch of Matrix therapeut oefen en draag je de methode uit zoals geleerd is in de 
Opleiding Touch of Matrix therapeut en zoals beschreven is in de boeken van Günther de Jong. 

o Je neemt jaarlijks deel aan één van de nascholingsdagen. 
o Jaarlijks het licentiebedrag voldoen binnen de betaaltermijn (dit wordt gefactureerd).  
o Licentieperiode loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december. Eventuele opzegging dient dan 

ook minimaal één maand voor 1 januari te geschieden. Bij opzegging wordt deze overeenkomst 
ontbonden en vervallen alle rechten op het gebruik van de naam Touch of Matrix. 

o Een gecertificeerd Touch of Matrix therapeut is bij machte om op verzoek een volwaardige Touch of 
Matrix behandeling of sessie te geven.  

o De Touch of Matrix-organisatie houdt zich het recht voor om je eens in de drie jaar opnieuw op te 
roepen voor een vaardigheidstest/examen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de therapeut. 

o De Touch of Matrix-organisatie houdt zich het recht voor om de voorwaarden en regels ten aanzien 
van het gebruik van de merknaam Touch of Matrix aan te scherpen. Bij niet nakomen van 
bovengenoemde voorwaarden vervalt, na eerste aanzegging, het recht op het gebruik van de 
merknaam Touch of Matrix.  

o Je hebt het recht vermeld te worden op de officiële website: www.touchofmatrix.nl. Met het 
ondertekenen van deze overeenkomst stem je in met vermelding van je NAW gegevens op 
www.touchofmatrix.nl - overige informatie dient schriftelijk aangeleverd te worden. Als je geen 
toestemming geeft voor vermelding dien je dit schriftelijk te communiceren. 
 
 

4. Code van Ethiek 
o We doen geen poging om bij een cliënt een fysieke of psychische toestand te diagnosticeren, een 

behandeling voor te schrijven of suggesties te doen of behandelingen goed te keuren die tegen het 
advies van een arts of specialist ingaan 

o We maken alleen realistische uitspraken over de voordelen van de Touch of Matrix methode 
o Vergoedingen en financiële regelingen, zoals met alle contractuele zaken, worden altijd besproken bij 

het begin van een behandeling, zonder aarzeling of dubbelzinnigheid.  
o We gaan te allen tijde respectvol, vertrouwensvol en professioneel om met cliënten. 
o De privacy van cliënten dient gewaarborgd te zijn en je verplicht je vertrouwelijk en integer om te gaan 

met de jou toevertrouwde gegevens en communicatie. 
 
Aldus overeengekomen te Holtheme, d.d.  
   
Günther de Jong & Ria Kuiper 
Vilsterborg 5 
7787 EG Holtheme 
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