
Algemene voorwaarden Renske Reniers
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.renskereniers.nl , zoals deze
beschikbaar is gesteld door Wijs en eigen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Gegevens
Renske Reniers
Wilhelminaplein 2
4782 AB, Moerdijk

Kamer van koophandelnummer: 74417517
contact via stralend@renskereniers.nl

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renske Reniers is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Renske Reniers.

Persoonsregistratie
Naam- en -e-mail adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Renske Reniers en
worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ons aanbod van producten en
diensten. Renske Reniers zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de
wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan
wordt dat direct gerespecteerd.

Vertrouwelijkheid
Persoonlijke gegevens en informatie die van (potentiële) klanten ontvangen zijn, zal vertrouwelijk
worden behandeld.

Annuleringsvoorwaarden voor gemaakte afspraken (voor 1:1 sessies,
en deelname aan een (online) groepsevenement)
een afspraak maken is een maken van een commitment, wij hebben dan een afspraak gemaakt. Ik
verbind me met jou en zorg voor de voorbereidingen die dat vragen. In eer en respect naar jouw
eigen proces en in waardering naar alles wat er qua organisatie nodig is, is het goed om te beseffen
dat kosteloos annuleren op het laatste moment niet mogelijk is (ook niet bij ziekte en overmacht).

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.renskereniers.nl op deze pagina 

Aanvullende informatie
Lieve jij, dankjewel voor het lezen. Mocht je vragen hebben. Of opmerkingen. Of suggesties. Of 
iets willen delen. Laat het met alsjeblieft weten. Ik lees je graag,

Stralende groet, 
Renske Reniers
stralend@renskereniers.nl
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