
 

 

KRT actievoorwaarden 
Versie 1 januari 2023 
 
 
 

Algemene actievoorwaarden 
De algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties van het KRT. 
 

1. Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen wordt 
hierna aangehaald als het KRT. 

2. Het KRT behoudt zich het recht voor om de 
actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In 
geval van wijziging of beëindiging van de actie 
zal hiervan mededeling worden gedaan op 
www.krt.nu. 

3. Het KRT behoudt zich het recht voor om 
individuele deelnemers uit te sluiten van de 
actie. Correspondentie hierover is niet 
mogelijk. 

4. Het is niet toegestaan de actie op welke wijze 
dan ook in te zetten voor commerciële 
doeleinden en/of andere doeleinden dan 
waarvoor deze is opgezet. 

5. Acties van het KRT zijn uitsluitend geldig 
binnen Nederland. Op deze actie is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 

6. Het KRT gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens en gebruikt deze om de 
deelnemer aanvullende informatie toe te 
sturen. Indien de deelnemer dit niet wenst 
kan de deelnemer een bericht sturen naar: 
bureau@krt.nu.  

7. Het KRT is niet aansprakelijk voor eventuele 
typ-, druk- of zetfouten. 

8. Het KRT kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enige uit deze actie 
voortvloeiende handelingen. 

9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet 
voorzien, zal een besluit worden genomen 
door het KRT.  

10. Door deelname aan de actie verklaart de 
deelnemer akkoord te gaan met deze 
actievoorwaarden. 

 
 
 

‘Overstapkorting’ 
Publicatie 1 januari 2023 

Omschrijving: Personen met een gratis KRT-studentenaccount die overstappen op een betaald 
KRT-account, betalen het kalenderjaar van de overstap geen deelnemersbijdrage voor de 
registratie in het Kwaliteitsregister Tandartsen. 
 
Voorwaarden: 

1. Om in aanmerking te komen voor gratis KRT-
registratie in het jaar van inschrijving was de 
persoon een kalenderjaar of langer 
geregistreerd in het KRT studentenregister. 

2. De inschrijving in het betaalde KRT-register 
vindt plaats voordat de gratis registratie in 
het KRT-studentenregister is beëindigd. 

3. De overstap van een KRT-studentenaccount 
naar een KRT-account kan zowel door de 
student aangevraagd zijn als door het KRT 
gefaciliteerd zijn. 

4. Het aanmaken van een KRT-account door het 
KRT is in overeenstemming met de 
voorwaarden die gelden bij inschrijving van 
het KRT-studentenaccount, zijnde: 
Voorwaarden & privacy: Door inschrijving ga 

ik akkoord met de voorwaarden voor 
registratie en gebruik beeldmerk die 
voortvloeien uit reglementen van het KRT. Ik 
geef het KRT toestemming voor het 
verwerken van mijn persoonlijke gegevens, 
bekwaamheden, en 
deskundigheidsbevorderende activiteiten 
voor registratie en onderzoek, evenals het 
toesturen van (nieuws)berichten. Tevens 
stem ik ermee in dat na afstuderen mijn 
account met gegevens worden omgezet naar 
een betaald KRT-account voor tandartsen. 

5. Een persoon kan tijdens het kalenderjaar 
afzien van het gebruik KRT-account door deze 
op te zeggen. 

 
  



 

 

‘Gratis skireis’ 
Publicatie 1 mei 2022 

Omschrijving: Het KRT verloot jaarlijks drie skireizen; één voor elke Masteropleiding 
Tandheelkunde in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. De verloting is onder geregistreerde 
studenten met drie of meer scholingsactiviteiten in hun KRT-portfolio. Hoe eerder je inschrijft en 
je portfolio update, hoe vaker je meeloot en hoe groter je kans op een gratis skireis. 
 
Voorwaarden: 

1. Skireizen die verloot worden zijn skireizen of 
andere reizen die georganiseerd worden door 
de studieverenigingen: Favervuta 
(Amsterdam), T.M.F.V. Archigenes 
(Groningen), TFV (Nijmegen). 

2. Per genoemde stad/ studievereniging wordt 
per kalenderjaar 1 skireis verloot. De loting 
vindt plaats in de maand januari.  

3. Om mee te doen aan de loting moet een 
persoon op het moment van loting: 
a. masterstudent zijn aan een 
tandheelkundige faculteit in Amsterdam, 
Groningen of Nijmegen (ACTA, UMCG, 
Radboud), plus; 
b. een geldige KRT-studentenregistratie 
hebben, plus; 
c. drie of meer activiteiten in zijn KRT-
portfolio geregistreerd hebben. 

4. De loting wordt verricht door Bureau KRT. 
Alle personen met een KRT-
studentenregistratie worden geïnventariseerd 
met aanduiding van de personen die aan de 
voorwaarden voor deelname aan de loting 
voldoen. De data worden voor controle 
voorgelegd aan het bestuur KRT. Na controle 
worden de personen door Bureau KRT 
geanonimiseerd tot willekeurige nummers, 

gegroepeerd per faculteit/stad, waarna de 
voorzitter van het KRT-bestuur per 
faculteit/stad 1 nummer trekt. 

5. De drie personen die getrokken zijn 
ontvangen een schriftelijke bevestiging voor 
het winnen van een gratis skireis voor 1 
persoon. Een winnaar van een gratis skireis 
kan de factuur van de skireis die in het 
kalenderjaar van de loting geconsumeerd 
wordt, declareren bij het KRT. (Ter 
verduidelijking: de in januari nog te boeken 
skireis voor dat jaar, niet de skireis van het 
jaar ervoor).  

6. De skireis moet georganiseerd zijn door één 
van de drie eerder genoemde 
studieverenigingen. In het geval een persoon 
geen lid is van één van de genoemde 
studievereniging en wel aan alle andere 
voorwaarden voor de loting voldoet, kan deze 
een skireis declareren die niet is 
georganiseerd door de genoemde 
studieverenigingen. 

7. Een skireis wordt vergoed tot een maximum 
bedrag van € 1.500,-. 

8. Met instemming worden de namen van de 
winnaars gepubliceerd op de website van het 
KRT.

 

 
‘Cursus cadeau’ 
Publicatie 18 januari 2022 
 
Omschrijving: Het KRT stimuleert bij- en nascholing, daarom doen we een duit in het zakje en 
geven 3x € 500,- cadeau om een cursus te volgen. Vertel ons welke cursus u in 2022 gaat volgen 
(klassikaal, webinar of e-learning) en stuur uw keuze voor 31 januari 2022 naar bureau@krt.nu. 
Wie weet kunnen wij u verrassen. Onder alle inzenders verloten we 3 tegoedbonnen van € 
500,-. Iedere inzender ontvangt persoonlijk bericht, de winnaars worden (na instemming) op de 
website bekend gemaakt. 
 
Voorwaarden: 

1. Om mee te doen aan de verloting van 3 
cadeaubonnen, moet de mail met opgave van 
een cursus uit de KRT-scholingskalender 
uiterlijk 31 januari 2022 binnen zijn bij het 
KRT op mailadres: bureau@krt.nu. 

2. De KRT-scholingskalender is de online 
kalender op: 
https://tandartsregister.nl/tandartsen/nasch
oling-tandarts/. 

3. Zonder opgave van een cursus uit de KRT-
scholingskalender is de inzending niet geldig. 

4. Iedere inzender ontvangt een 
ontvangstbevestiging met verwijzing naar het 
nieuwsbericht waarin de winnaars bekend 
worden gemaakt. 

5. Het KRT maakt de winnaars bekend in een 
nieuwsbericht op www.krt.nu in de eerste 
week van februari 2022. 



 

 

6. Inzenders stemmen ermee in dat hun naam 
gepubliceerd wordt op de website van het 
KRT in het geval dat zij een cadeaubon voor 
een cursus hebben geloot. 

7. Over de uitkomst van de loting wordt niet 
gecorrespondeerd. 

8. Een cadeaubon moet voor 31-12-2022 
geconsumeerd zijn. Het tegoed vervalt op 1-
1-2023. 

9. Een cadeaubon kan geconsumeerd worden 
door een factuur van een gevolgde cursus te 
sturen naar bureau@krt.nu met opgave van 
het bankrekeningnummer waarop het tegoed 
van de cadeaubon overgemaakt kan worden. 
Per cadeaubon wordt maximaal € 500,- van 
de gevolgde cursus vergoed. Een persoon kan 
ook meer dan één cursus gevolgd hebben. De 
cursus moet gevolgd zijn in het kalenderjaar 
2022.   

 

‘Afstudeeractie’ 
Looptijd 2017 t/m 2020. Betrof korting na afstuderen. Deze actie is geëindigd op 31 december 2020 
en vervangen voor een gratis KRT-studentenregistratie vanaf master 1 opleiding tandheelkunde. 

 
 


