
 

 

 

Algemene Voorwaarden Sportschool voor de mind      
                                 
Ingang van algemene voorwaarden 

In deze voorwaarden wordt onder Sportschool voor de mind verstaan sprenger mindfulness en training R.F. 
Sprenger. De algemene voorwaarden van Sportschool voor de mind gaan in vanaf 1 december 2018 op alle 
overeenkomsten waarbij Sportschool voor de mind als opdrachtnemer optreedt. 
 
 

Hoe we met privacy omgaan 

 
Als een deelnemer aan de trainingen informatie over zichzelf geeft dan wordt er met deze informatie altijd 
zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. 
 
Als een deelnemer aan de trainingen informatie geeft wordt deze voor een bepaalde duur door Sportschool voor 
de mind bewaard. Deze duur bedraagt 2 jaar. Het gaat dan om gegevens die bij  de overeenstemming tussen 
Sportschool voor de mind en deelnemer door de deelnemer aan de contest zijn verstrekt overr mail en reclames 
op maat. 

 

 
 
Het mail contact 
Per e-mail wordt er een bevestiging gestuurd naar de deelnemer vanuit Sportschool voor de mind met daarin de 
deelname aan de contest. Verder als iemand zich heeft aangemeld door zijn of haar link en of zij en hij heeft 
gewonnen of verloren wordt hier ook over gemalid. 
 
Mindfulness content 
De mindfulness content zal hij of zij ontvangen  waar hij of zij zich ook bij de aanmelding voor de contest voor 
heeft aangemeld. Het stopzetten van het ontvangen van deze kontent kan op elk moment door in de mail 
onderaan op “unsubscribe” te klikken 

 

 



 
 

deelnemer bevestigd en verklaart de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan door 
het verstrekken van de gevraagde gegevens of door deel te nemen aan een activiteit van Sportschool voor de 
mind  

 
Rechten en copyright 
 
Teksten, downloads audio-instructies, materialen etc. die gebruikt zijn door Sportschool voor de mind bij 
trainingen of activiteiten zijn te vinden zijn op de website van Sportschool voor de mind, op de website, social-
media, blogs of nieuwsbrieven etc. zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving en het 
exclusieve eigendom van Sportschool voor de mind Bij publicatie of citaat dient de naam van Sportschool voor 
de mind te worden vermeld. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Sportschool voor de mind is niet toegestaan. 


