
 

 

Inschrijfvoorwaarden The Rookie Minds 
Wat leuk dat je hebt gekozen voor een training van The Rookie Minds.  
Voordat wij van start gaan willen wij graag onze spelregels met je doornemen.  
 
1. Inschrijfproces 
De training word je aangeboden door The Rookie Minds via de portal van Springest. 
 
2. Onze prestatie  
De training zal door ons naar beste inzicht en vermogen worden ingevuld. Indien je niet tevreden bent gaan 
wij graag in gesprek met jou om een passende oplossing te vinden. Net als iedereen zijn ook onze Rookies 
feilbaar en kunnen fouten maken. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het gefactureerde 
bedrag. Als The Rookie Minds de training, of een deel van de training moet annuleren omdat de trainer is 
verhinderd, zullen wij gezamenlijk een nieuwe datum inplannen. Indien dat door omstandigheden niet 
mogelijk is, vergoeden wij het reeds betaalde bedrag. 
 
3. Jouw tegenprestatie  
Alle door The Rookie Minds opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. The Rookie Minds 
hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.  
 
4. Wat jammer, je bent verhinderd. Wat nu?  
De situatie kan zich voordoen dat je onverhoopt de training niet kan bijwonen. Bij annulering van trainings- of 
praktijkdagen tot 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag worden geen kosten in rekening gebracht. Bij 
annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag bedragen de annuleringskosten 50% van het 
cursusgeld en binnen 1 week is het volledige cursusgeld verschuldigd. Wij ontvangen je annulering graag 
schriftelijk via meet@therookieminds.com. 
 
5. Onze creaties   
Wij hebben met veel plezier het les- en studiemateriaal ontwikkeld. Het lesmateriaal van de training mag je 
houden. Wij verzoeken je om het materiaal slechts voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en niet met 
derden te delen. De auteursrechten en ook alle overige rechten van intellectuele eigendom van ons studie- en 
lesmateriaal berusten bij The Rookie Minds.  
 
 
 



 

 

6. Jouw persoonsgegevens  
Zonder jouw persoonsgegevens wordt het voor ons lastig om je uit te nodigen voor de training waarvoor je 

jezelf of je collega’s hebt opgegeven. Wij gebruiken de gegevens die je met ons deelt dan ook voor dat doel, 

voor de facturatie en de evaluatie. Daarnaast slaan wij je voornaam en mailadres op in ons klantenbestand om 

je in de toekomst op de hoogte te houden over andere trainingen en workshops die wij aanbieden. Mocht je 

daar geen behoefte aan hebben, dan kun je je via de Unsubscribe knop in de betreffende mailing gemakkelijk 

uitschrijven. The Rookie Minds verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en bewaart je 

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien je in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming je persoonsgegevens wilt inzien, wilt laten verwijderen, wijzigen of als je bezwaar hebt 

tegen het gebruik van je gegevens, dan kun je dit schriftelijk aan ons laten weten via 

privacy@therookieminds.com.  

 
7. Wijziging voorwaarden 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door The Rookie Minds worden 
gewijzigd. Wij zullen de wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op onze website. 
 
Dat was het! Viel mee toch.  
Wij wensen je veel plezier met de training!  
 
 
 


