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Reglement van toelating tot het Register “Gediplomeerd Creatief Professional
(GCP®)”
Deze versie is opgesteld en vastgesteld door de directie van CreatiefNivo op
19 november 2012 en op dat moment van kracht geworden. Vorige versies zijn hiermee
komen te vervallen.
1.

CreatiefNivo beheert een openbaar register waarin, onder hierna te noemen
voorwaarden, creatieve professionals zijn opgenomen.

2.

Het register wordt aangeduid als register Gediplomeerd Creatief Professional.

3.

Het doel van het register is het uitdragen van de vakbekwaamheid van de
geregistreerde naar afnemers (door te dienen als keurmerk).

4.

Geregistreerden zijn gerechtigd de titel GCP® achter hun naam te voeren,
aangevuld met een letter conform artikel 5 van dit reglement.

5.

Eerste toelating tot het register vindt plaats na het behalen van een van de
volgende diploma’s:
 Etaleur/Eventstylist: GCP®-E;
 Interieurdesigner: GCP®-I;
 Stylist: GCP®-S;
 Tuindesigner: GCP®-T;
 Verkoopstylist, Lifestyle-adviseur: GCP®-V.

6.

Eerste toelating op deze grond is gratis, mist het diploma is behaald via
CreatiefNivo. Indien één van de diploma’s (of een deeldiploma daarvan) is behaald
via een andere organisatie, dan worden administratiekosten in rekening gebracht.

7.

De directie kan besluiten ook houders van andere, door de directie nader aan te
duiden, diploma’s tot het register toe te laten, op voorwaarde dat deze diploma’s
gelijkwaardig zijn aan CreatiefNivo-diploma’s.

8.

Registratie vindt plaats voor een periode van een periode van twaalf maanden.

9.

Verlenging van de registratie met telkens een jaar is mogelijk, op voorwaarde dat
de geregistreerde aantoont aan alle vereiste nascholingseisen te hebben voldaan,
de registratiekosten zijn betaald en hij/zij geen betalingsachterstand heeft bij
CreatiefNivo. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan de verlenging.

10. In geval van verlenging kan de directie bepalen dat een vergoeding is verschuldigd.
De directie kan daarbij onderscheid maken tussen verschillende categorieën
geregistreerden.
11. Opzeggingen dienen minimaal drie maanden – voor einde registratieperiode - bij
CreatiefNivo binnen te zijn. Drie maanden voor het einde van de registratieperiode
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wordt geregistreerde hierover per e-mail bericht. Geregistreerde dient zich via zijn
CreatiefNivo-account af te melden, anders wordt de inschrijving automatisch
verlengd.
12. CreatiefNivo is niet verantwoordelijk voor de gegevens van geregistreerde.
Geregistreerde dient zijn gegevens zelf bij te houden via zijn CreatiefNivo -account.
13. Het register is voor eenieder te raadplegen op de website van CreatiefNivo en/of
een voor het register te openen website.
14. Van iedere geregistreerde wordt in ieder geval de naam en de behaalde diploma’s
getoond.
15. Het is voor een ieder die niet is opgenomen in het register, of waarvan de
inschrijving is verlopen of beëindigd, verboden de titel GCP® te voeren of te
gebruiken.
16. De geregistreerden zijn gerechtigd tot het weergeven van het GCP® logo op
briefpapier, in e-mails en op websites, mits deze weergave duidelijk is gekoppeld
aan de naam van de geregistreerde.
17. Het is eenieder die niet is opgenomen in het register, of waarvan de inschrijving is
verlopen of beëindigd, verboden het GCP® logo in welke vorm dan ook te
gebruiken.
18. De registratie zal onmiddellijk worden ingetrokken zodra een geregistreerde
onherroepelijk is veroordeeld door de strafrechter, in interne tuchtrechtspraak van
een branchevereniging, of zodra een geregistreerde in het ongelijk is gesteld door
een geschillencommissie.
19. Het register is eigendom van CreatiefNivo. De directie heeft het recht het register
uit te breiden, te sluiten en geheel of gedeeltelijk over te dragen aan andere
partijen, dan wel het in te brengen in enig samenwerkingsverband met andere
partijen.
20. CreatiefNivo is gerechtigd om de n.a.w.- gegevens van de geregistreerden aan
derden te verstrekken, mits de geregistreerde daar geen aantoonbaar bezwaar
tegen heeft gemaakt.
21. Anders dan na het niet voldoen aan de voorwaarden voor verlenging van de
inschrijving of intrekking van de registratie op hiervoor genoemde gronden wordt
de registratie onmiddellijk beëindigd bij overlijden van de geregistreerde en op
eigen verzoek van de geregistreerde.
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22. Aanvragers kunnen bezwaar, respectievelijk beroep aantekenen tegen de beslissing
dat hij/zij niet is toegelaten tot het register. Bezwaren dienen te worden ingediend
bij de Directeur Examens van CreatiefNivo binnen zes weken na de datum van de
afwijzing. De Directeur Examens doet binnen zes weken na het verstrijken van de
bezwaartermijn uitspraak op het bezwaar.
23. Tegen een uitspraak op een bezwaarschrift en tegen het uitblijven van een
dergelijke uitspraak staat beroep open. Een beroepschrift is slechts ontvankelijk
indien het is ingediend binnen zes weken na het verzenden van de uitspraak in
bezwaar (of binnen zes weken na het onbeantwoord verstrijken van de
reactietermijn), indien het betrekking heeft op dezelfde aangelegenheid als
waartegen het bezwaar zich heeft gericht en indien het met redenen is omkleed.
24. Het College van beroep (directeur CreatiefNivo samen met een afgevaardigde van
de branchevereniging) doet binnen zes weken na afloop van de beroepstermijn een
gemotiveerde en bindende uitspraak.
25. Een bezwaar- en beroepschrift wordt slechts in behandeling genomen indien met
het indienen ervan, doch uiterlijk binnen 6 weken gerekend vanaf het
bekendmaken van de uitslag, door CreatiefNivo door middel van een automatische
incasso het griffierecht is ontvangen, dan wel, indien de termijn bijna verlopen is,
door de aanvrager het bedrag aan griffierecht is gestort en ontvangen is op de
rekening van CreatiefNivo. De hoogte van het griffierecht wordt door de directie
van CreatiefNivo vastgesteld.
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