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Algemene Voorwaarden Mind Me coaching 

• Door deelname verklaar je geheel op eigen verantwoording de training / cursus / 

workshop / clinic van Mind Me coaching te ontvangen. 

 

• Mind Me coaching is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke 

eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind 

Me coaching georganiseerde activiteiten. 

 

• Iedere deelnemer, ouder én kind, is verplicht tot geheimhouding van gesprekken en 

activiteiten die plaatsvinden tijdens de training / cursus / workshop / clinic van Mind Me 

coaching; geheimhouding betreft ook informatie over en contactgegevens van andere 

deelnemers. Dit is om de veiligheid en vertrouwelijkheid tijdens de sessies te 

waarborgen.   

 

• Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Niet betaald voor 

aanvang van de cursus heeft uitsluiting van de cursus tot gevolg.  

 

• Indien de groepsdynamiek naar oordeel van Mind Me coaching aanleiding geeft tot 

wijzigingen, behoudt Mind Me coaching zich het recht voor om in te grijpen in de 

samenstelling van de groep.  

 

• Mind Me coaching heeft het recht om zonder opgave van reden een training / cursus / 

workshop / clinic te annuleren. Indien deelnemer al betaald heeft voor deze 

geannuleerde diensten zal restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden binnen 1 week 

na annulering. 

 

• Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Mind Me coaching bewaard zullen worden, de 

persoonsgegevens zullen alleen voor eigen gebruik worden bewaard. Zie ook de Privacy 

Verklaring van Mind Me coaching. 

 

• Mind Me coaching zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van deelnemers, in 

overeenstemming met wet- en regelgeving.  

 


