
 

 

INTENTIEVERKLARING DMK BENELUX 
 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen : 

Paramedical Cosmetics Plus, vertegenwoordigd door Carolien Cloeckaert, 
gevestigd te Wespelaarsesteenweg 58 te Haacht 3150, België, met 
ondernemingsnummer BE0759446850 

En : 

_________________________    vertegenwoordigd door      ____________________________ 

gevestigd te _____________________________________________________________________ 

met ondernemingsnummer   ______________________________________________________ 

hierna genoemd de DMK partner. 

Deze overeenkomst is bedoeld om te worden gelezen en begrepen alvorens te 
starten in het instituut met DMK behandelingen en de verkoop van bijbehorende 
DMK producten (cfr DMK Home Prescriptives) aan hun klanten.  

Het doel van deze intentieverklaring is het bereiken van een overeenkomst tussen 
beide partijen en het streven naar een kwaliteitsvolle en professionele 
dienstverlening. 

 

 Opleidingsvoorwaarden 

 De DMK partner (en zijn medewerkers) heeft (hebben) een achtergrond als 
huidprofessional, dit wil zeggen dat hij/zij een diploma kan voorleggen van hetzij 
schoonheidsspecialist, hetzij huidspecialist of dermatoloog. Het diploma wordt 
toegevoegd bij de registratie online van DMK.  

 Elke DMK partner zal volgende opleiding volgen voordat hij/zij met DMK 
behandelingen kan starten: "DMK Program1”. Na ongeveer één jaar (waarbij 
intensief DMK toepassingen in de praktijk) kan “DMK Program 2" worden 
gevolgd. De DMK partner legt na de training een examen af (met vragen over 
de opleiding) en zal minstens 75% halen. Als aan voorvermelde voorwaarden is 
voldaan, ontvangt de DMK partner een certificaat waarin staat dat hij/zij de 
opleiding heeft volbracht. 
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 Program 1 omvat 3 dagen waarvan de DATA op de website worden 
aangekondigd. De theoretische opleiding gebeurd online via ZOOM. Dag 1 zal 
de theorie behandelen van DMK Enzym Therapie (enzym masker #1), acné-
correctors en de DMK Home Préscriptives van het startpakket. Dag 2 van de 
opleiding zal gaan over enzym masker #2 en #3, Enbioment™, 
Lichaamsbehandelingen, peelings, acnébehandelingen en de overige Home 
Prescriptives. Dag 2 is steeds een maand na dag 1 ingepland en dag 3 omvat de 
praktijk (de plaats kan in overleg worden bepaald).  
 

 Program 2 omvat: 2 dagen praktijk en theorie over Resurfacing, alkalische 
variaties en toepassingen voor specifieke huidproblemen. Dan volgt 1/2 dag 
praktijkervaring : instituut te bepalen, in overleg met andere studenten. 

 De opleiding Program 1 zit inbegrepen in het startpakket en geldt voor één 
persoon. Vanaf de tweede persoon van hetzelfde instituut die de opleiding volgt 
(op dezelfde data), zal de training 39.00€ excl.BTW kosten.  

 Wanneer de DMK partner niet aanwezig is bij de opleiding, is een medische 
verklaring vereist en zullen beide partners een nieuwe datum voor de opleiding 
afspreken. 

 Het annuleren van de opleiding kan tot twee weken voor aanvang van de 
cursus. DMK Benelux betaald het voorschot uiterlijk één maand na annulatie 
terug. Wanneer de annulering gebeurd binnen twee weken voor aanvang van 
de cursus dan wordt het reeds betaalde voorschot niet terugbetaald. 

 Om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en behandelingen, verbindt 
de DMK partner zich om minstens 2 DMK workshops/bijscholing per jaar bij te 
wonen. De workshops vinden plaats in een DMK-instituut of via Zoom (afhankelijk 
van de omstandigheden door onder andere Covid-19). De plaats en data van 
de workshops zullen worden aangekondigd in de gesloten Facebook groep van 
DMK Professionals. Eén workshop/bijscholing duurt 3 tot 6 uur. 

 

 Opstartpakket 

 De kostprijs voor het startpakket bedraagt 1995.00€ (excl. BTW). Het startpakket 
wordt op de eerste dag van de opleiding Program 1 aangekocht. Het bevat de 
DMK producten en cabineproducten die nodig zijn om een klant op te starten 
met DMK (zoals gezien in program 1). De inhoud van het startpakket is 
beschreven in bijlage van dit document.  

 Voor de eerste vier tot vijf behandelingen van een cliënt, in combinatie met de 
Home Prescriptives, kan de DMK partner alleen gebruik maken van de producten 
die in het startpakket vermeld worden. Dit is om een correcte start te 
garanderen.   
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 Na de opstartfase kan de DMK partner andere Home Prescriptives integreren in 
het behandelplan van zijn cliënten en kan hij/zij meer producten toevoegen voor 
de cabinebehandelingen.   

 In functie van blijvende resultaten zal de DMK partner zijn klanten engageren 
voor DMK behandelingen op regelmatige basis in combinatie met een correct 
gebruik van de Home Prescriptives. 

 De DMK partner verbindt zich ertoe om de klant altijd te informeren en motiveren 
zodat de Home Prescriptives nauwkeurig en in overeenstemming met de 
aanbevelingen worden toegepast.   

 Het startpakket bevat 50 flyers.  Deze moeten op een zichtbare commerciële 
plek in het instituut worden geplaatst. Er is ook digitaal fotomateriaal beschikbaar 
op aanvraag. 

 Er zijn tevens DMK promotiepakketen beschikbaar. Deze kan de DMK partner 
bekijken en aankopen in de online shop. 

 De DMK partner zal géén eigen promo materiaal maken voor DMK. Zowel de 
reclame als producten/ pakketten moeten ten alle tijde vanuit DMK Benelux zelf 
afkomstig zijn. De DMK partner maakt dus zelf geen productpakketten, flyers etc. 
Ook het logo van DMK Benelux en DMK international mag niet gebruikt worden 
op eigen promomateriaal en/of kledij. DMK Benelux voorziet werkjasjes die 
kunnen worden aangekocht.  

 De DMK partner kan de overeenstemmende producten bestellen nadat Program 
1 is volbracht. De producten die nodig zijn voor program 2-behandelingen 
kunnen worden besteld nadat Program 2 is volbracht. 

 

 Onderhoud en verkoop van de DMK Producten aka Home Prescriptives   

 Visual Merchandising : DMK producten moeten altijd een zichtbare plaats krijgen 
in het instituut. Ze worden op een duidelijke, aantrekkelijke en ordelijke manier 
gepresenteerd. Indien mogelijk, zal de beschikbare ruimte in het instituut te 
worden gebruikt en zullen de producten met de kortste houdbaarheidstermijn 
vooraan (op de toog, in een rek, …) staan en de producten met de langste 
houdbaarheidstermijn staan achteraan. 

 De DMK partner voorziet de klant altijd van een gebruiksaanwijzing met een 
stappenplan bij de aankoop van DMK producten, om een correct gebruik te 
garanderen. 

 De gebruikershandleiding voor de producten is beschikbaar op de website 
www.dmkbenelux.com onder "producten".  Dit staat ook vermeld op het 
gebruikersformulier dat de klant van de DMK partner ontvangt. 
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 De DMK partner verbindt zich ertoe om de DMK producten NOOIT online te 
verkopen. Hij garandeert de verkoop, alléén met betrekking tot behandelingen, 
via het instituut. Er worden NOOIT prijzen van producten/behandelingen in de 
media/website gepresenteerd. 

 De DMK partner mag zelf geen prijszetting doen en hanteert de prijzen van de 
prijslijst van DMK Benelux (raadpleegbaar op de website, op de pagina voor de 
professionals). De DMK partner houdt zich ook aan de richtprijzen voor een DMK 
enzym behandeling: 110€ à 180€. Voor enzym behandeling met peeling kan de 
prijszetting hoger zijn. 

 

  Opstart en opvolging van de cliënten 

 Voor de start van elke behandeling moet de DMK partner foto's maken van de 
cliënt (zoals tijdens de training wordt aangeleerd) en deze opslaan in een 
digitaal archief, zodat de cliënt later de verbetering van haar huid kan 
aanschouwen.  De cliënt geeft schriftelijk toestemming voor deze foto’s en 
begrijpt dat deze dienen om het cliëntendossier te vervolledigen. Als de DMK 
partner de foto's van een klant wil publiceren op sociale media en/of andere 
kanalen, dan zal  hij/zij een schriftelijke overeenkomst hebben met toestemming 
van deze cliënt. 

 Elke cliënt moet een klantenformulier invullen en de DMK partner moet de cliënt 
voldoende informeren over de producten voordat deze met DMK start.  De DMK 
partner garandeert een goede opvolging van de cliënt. 

 Wanneer een cliënt start en /of een behandelschema volgt van DMK zal de DMK 
partner géén andere cosmetica, behandelingen en/of toestellen combineren bij 
deze cliënt.  

 

 Bestellingen  

 De DMK partner zet zich in voor een constante en voldoende voorraad en 
 werkt ook met het FIFO-systeem. 

 

Betalingsvoorwaarden 

 Het startpakket wordt éénmalig aangeschaft, via de DMK Benelux online shop.  
Het pakket wordt verstuurd en/of geleverd aan de DMK partner. 

 De DMK partner betaalt een voorschot van 200€ (excl. BTW) volgend op het 
indienen van dit (ondertekend) document.  
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 Om een bestelling te plaatsen, meldt de DMK partner zich aan in de online shop 
van DMK Benelux.   

 Wanneer de DMK partner lid wordt van de website ontvangt deze een 
stappenplan om zich aan te melden in de online shop en om het BTW nummer in 
te voeren in het systeem. De DMK-partner ontvangt altijd een BTW-factuur voor 
zijn aankopen. 

 

 

 Branding 

  De DMK-partner verbindt zich ertoe om het DMK merk via zijn instituut op  een 
correcte manier te verdelen.  Hij houdt daarbij met name rekening met de 
volgende elementen: 

 De DMK partner maakt gebruik van het promotiemateriaal dat DMK Benelux 
aanbiedt. 

 Bij het gebruik van beeldmateriaal zoals posters, foto's etc. zal de DMK partner 
rekening houden met het volgende:  in geen geval zal de partner modellen 
gebruiken van oude DMK campagnes. Teksten over DMK behandelingen en  
producten moeten altijd oveenkomen met de inhoud van officiële DMK websites 
zoals dannemking.com of dmkbenelux.com.  

 De DMK partner gebruikt altijd de meest recente logo's op zijn website en zijn 
sociale media. 

 Wanneer een DMK partner en zijn instituut in de media komen ivm DMK, dienen 
de teksten of de inhoud te worden goedgekeurd door DMK Benelux.  

 DMK Benelux heeft een Facebook-pagina voorbehouden voor instituten.  De 
DMK partner verbindt zich ertoe om lid te worden van deze gesloten groep.  Hier 
worden info, tips en foto's uitgewisseld, vragen gesteld en antwoorden gegeven. 
Het is een actieve groep waarin men ook van andere DMK professionals iets kan 
leren. 

 

Varia 

 Indien de DMK partner een middelgroot of groot instituut runt, wordt er een 
verantwoordelijke voor DMK aangesteld. 

 Indien er een nieuwe collega bijkomt in het instituut en deze wil met DMK werken 
dan is deze collega verplicht om eerst de opleiding Program 1 bij DMK Benelux te 
volgen. De opleidingskost bedraagt 39.00€ (ecxl. BTW)en de nieuwe collega 
dient deze te volgen op de vastgelegde trainingsdata.  
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 DMK professionals mogen altijd de modules waar ze reeds gecertificeerd voor 
zijn, opnieuw volgen. Dat kan op de voorziene opleidingsdata en is gratis. 

 DMK is het enige merk van het instituut van de DMK-partner dat wordt gebruikt 
op het gebied van huidverbetering op basis van enzymen. 

 DMK behandelingen en producten worden als concept toegepast en zullen dus 
niet gecombineerd worden met andere merken en/of toestellen en /of 
behandelingen. 

 In annex: bestelformulier voor Program 1 van het startpakket en de verschillende 
promotiepakketten. 

 DMK Benelux garandeert geen exclusiviteit qua afstand tussen de instituten maar 
houdt rekening met de bestaande instituten en hun draagwijdte. 

 De DMK partner is te allen tijde het uithangbord van en voor DMK en begrijpt dat 
het een concept is waarbij zij haar klanten tegelijkertijd behandelingen en 
producten moet aanbieden in een behandelplan. Behandelingen en producten 
kunnen niet als afzonderlijke entiteiten worden verkocht. 

 

 

 Eindbeschikking 

 Indien de DMK partner het DMK concept niet als zodanig propageert en/of 
 niet elk jaar een redelijke omzet behaalt naar eigen vermogen en rekening 
 houdend met de kenmerken van het instituut, behoudt DMK Benelux zich het 
 recht voor om de samenwerking te beëindigen.  

 De DMK partner zal via mail een voorstel voor een evaluatiegesprek 
 ontvangen. Tijdens dat gesprek wordt de DMK partner op de hoogte gesteld 
 van de aandachtspunten en wordt er uitgeklaard in hoeverre er engagement is 
van de DMK partner. Wanneer de DMK partner de vooropgestelde doelen 
 zoals afgesproken in het evaluatiegesprek, niet behaald binnen de 
 overeengekomen termijn dan behoudt DMK Benelux zich het recht voor om 
 de samenwerking op dat moment te beëindigen en vervalt het partnerschap. 
DMK Benelux is in dit geval niet verplicht om de eventuele stock van producten 
over te nemen. 

De DMK partner is bij deze op de hoogte dat hij/zij op eender welk ogenblik met 
vragen of twijfels over deze samenwerking, zich kan richten tot Carolien 
Cloeckaert om dit te bespreken.  
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We kijken er naar uit om samen met u de DMK ervaring aan uw cliënten door te geven! 

 

In tweevoud opgemaakt, te ________________________ op __________________ 

 

Vermeld "ter goedkeuring" gevolgd door uw handtekening aub. 

Paraf op elke pagina van de overeenkomst en ook op de bijlage a.u.b. 

 

 

 

Vertegenwoordiger Paramedical Cosmetics Plus,               DMK Benelux partner, 

Naam en voornaam                                         Naam en voornaam 

Cloeckaert Carolien    
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Afbeelding : inhoud van het DMK Benelux startpakket 

 

 

 

 


