
 

Waarom aansluiten als Functional Training® expert? 
 
Jouw aansluiting geeft je geloofwaardigheid over je business en je capaciteiten als bewegingscoach en 
functionele trainer. Dit is een voordeel tov de concurrentie. Je aansluiting opent een netwerk van professionele 
contacten. Functional Training® is een zegel van kwaliteit en een belofte van uitmuntendheid op het vlak van 
functionele training. 
 
1. Je mag onze naam, logo en al het materiaal errond gebruiken om jouw business en lessen te promoten. 
 
2. Je mag gratis naar onze kwartaalmeetings komen 
 
3. Je krijgt kortingen bij een selectie materiaalleveranciers 
 
4. Je wordt gepromoot in alle communicatiekanalen (nieuwsbrief, facebook, website, …) 
 
5. Je krijgt toegang tot onze server met foto's en allerlei documenten. 
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Wat zijn jouw verplichtingen als Functional Training® expert? 
 
1. Je moet een eigen website, blog of facebookpagina hebben voor professioneel gebruik. Je moet op die pagina's 
ons logo plaatsen en een link leggen naar onze website. Dit dient onmiddellijk te gebeuren. 
  
2. Je dient een eigen professionele BA verzekering af te sluiten. Dat kan ook via ons indien gewenst. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor je eigen BTWaangifte als andere professionele verplichtingen. 
 
3. Je krijgt toegang tot onze server, maar in geen geval mogen die inloggegevens aan collegatrainers of partners 
gegeven worden die geen licentie houder zijn van Functional Training®. Je wordt door ons of collega Functional 
Training® experts gecontacteerd om in kleine of grote projecten samen te werken. Je wordt vooraf gebriefd wat de 
financiële afspraken zijn. 
 
3. Je dient drie van de vier kwartaalmeetings op jaarbasis bij te wonen. Dit geldt vanaf het moment dat je 
aangesloten bent. 
 
4. Je onderneemt op je eigen manier actie om met andere trainers van gedachte te wisselen of samen te werken. 
 
5. Je ondertekent onze 12 afsprakennota en je kan geen andere licentie nemen die ingaat tegen onze filosofie. 
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Voorwaarden 
 
Als je wilt aansluiten als Functional Training® expert : 
 
1. moet je als zelfstandige actief zijn. Je moet een geldig BTW/KVKnummer hebben of het moet in aanvraag zijn 

(bij- of hoofdberoep). 
2. Enige eigen sportinteresse hebben (alle individuele sporten als groepssporten tellen hiervoor, zowel recreatief 

als professioneel) 
3. je moet ervaring hebben met de functionele manier van trainen. 
Heb je dat nog niet? kijk onder 'Functional Trainer® opleiding' voor de bijscholingen en de specifieke bepalingen voor 
elke vooropleiding. 
 
Als je aansluiting aanvaard wordt door beide kanten, dan wordt er een contract ondertekend van één jaar. Nadien 
wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, maar kan je het contract op eender welk moment opzeggen zonder 
opzegvergoeding. Alle contractvoorwaarden worden voor de aansluiting met je overlopen. 
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Hoe kan je aansluiten als Functional Training® expert? 
 
STAP 1: Check of je voldoet aan de voorwaarden (zie onderdeel 'voorwaarden' hierboven) 
 
STAP 2: Stuur een e-mail met je aanmelding en een korte motivatie waarom je graag het merk wilt 
vertegenwoordigen en wilt aansluiten bij Functional Training®. Wat betekent de aansluiting voor je en wat wil je mede 
door onze hulp bereiken. 
 
STAP 3: Breng ons ondertussen op de hoogte van wie je bent. Zoek ons op social media, volg onze pagina, laat ons 
weten waar we jou kunnen vinden en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Je bent ondertussen zeker al welkom op onze 
kwartaalmeeting en je mag contact zoeken met aangesloten Functional Training® trainers. 
 
STAP 4: We nodigen je dan uit voor een kort gesprek om te bekijken of het langs beide kanten interessant is om samen 
te werken. 
 

Kost 
Als je aanvraag goedgekeurd wordt, geven we je de toestemming om het merk Functional Training® te gebruiken.  
Je betaalt 129 euro excl. BTW per maand. 
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