
Algemene voorwaarden: 
 
Mieke Boot is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele 
psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een 
activiteit door haar verzorgd. Deelname aan de opleiding(en) en of consulten is 
vrijwillig. De deelnemer/-neemster of consultant is verantwoordelijk voor 
zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen/ 
cursussen/ workshops/ consulten en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden 
accommodaties. De consulten en of opleidingen kunnen niet worden 
beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of 
behandeling(en). Mieke Boot kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor 
enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door 
medecursisten. 
Mieke Boot is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor haar studenten en/of 
hun cliënten die tijdens de studie van een van de opleidingen.  

Mieke Boot behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals 
ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen/ 
consulten te wijzigen, te annuleren.  
Mieke Boot is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
eventuele schade aan of vermissing en diefstal van goederen.  
Door inschrijving/ aanmelding wordt de deelnemer/ client verondersteld 
volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en 
hiermee akkoord te gaan. 
 
 
  



Privacy Verklaring 

In deze privacyverklaring van Mieke Boot omschrijf ik  o.a. welke 
persoonsgegevens ik gebruik en voor welke doeleinden. 

WELKE GEGEVENS GEBRUIK IK:  

Ik gebruik uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Wanneer u het contact- of bestelformulier invult: 

 
E-mailadres : om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering  

Naam : om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor een cursus-
inschrijving of facturering. 

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats om de inschrijving cursus en de factuur te 
kunnen toesturen 

E-mailadres  om u een bevestiging te sturen van de cursus/ workshop/ consult 
afspraak en/of u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere 
correspondentie. 

Telefoonnummer: uitsluitend om contact met u op te nemen bij vragen en / of 
over niet-betaalde facturen. 

 

Andere gegevens: 

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie: om met u te corresponderen. 

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hoeft u uitsluitend uw emailadres op te 
geven. U kunt zich ten alle tijde via de nieuwsbrief ook weer uitschrijven. Uw 
emailadres wordt dan direct verwijderd. Wanneer u toch meer dan alleen uw 
emailadres doorgeeft dan zullen wij deze extra gegevens alsnog verwijderen. 

AAN WIE GEEF IK UW GEGEVENS DOOR? 

IK gebruik uw gegevens alleen voor mijzelf, maar in de volgende gevallen kan 
het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen: 



Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kan ik genoodzaakt zijn uw 
gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische 
procedure gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die 
noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure. 

GEEF IK GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE? 

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte 
(EER) opgeslagen, namelijk in Nederland. 

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD? 

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze 
zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor mijn e-mails, zullen de relevante 
gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem 
worden verwijderd. 

De gegevens in mijn administratie bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om 
aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 
1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. 

WAT ZIJN UW RECHTEN? 

U heeft op grond van de wet het recht mij te vragen uw gegevens in te zien, 
onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten 
verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van 
uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. 

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN? 

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact 
met mij op : miekebootinfo@gmail.com  

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN? 

Ja. Ik behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om 
een belangrijke wijziging gaat zal ik u daarvan op de hoogte brengen.  
 

mailto:miekebootinfo@gmail.com
mailto:miekebootinfo@gmail.com

