
AVG - Centrum van Licht, Jeanette Mennes

Beste koper, lezer, fan ;-)), 

Wat fijn dat je op de site www.jeanettemennes.com terecht bent gekomen en interesse hebt. Dank je wel!

Adresgegevens voor boek

Als je bij mij het boek ‘kleur bekennen’ bestelt en koopt, mail je mij de volgende gegevens:

Naam, adres, telefoonnummer en e-mail-gegevens.

Ik gebruik  je adresgegevens (vanaf 04/04/22) voor:

- het versturen van het boek per post: op het etiket
- de factuur, als bewijs van aankoop: in het pakket van de post of per mail, in mijn administratie
- je e-mailadres en telefoonnummer gebruik ik voor overleg over de bestelling (indien nodig).

Op dit moment (21/10/21) stuur ik geen aparte nieuwsbrief en bewaar ik je adresgegevens na de bestelling niet. 
Rust in je email-box ;-)). Als ik dit verander, verander ik dit hier ook.

Adresgegevens voor lezing

Boek je bij mij een lezing gebruik ik je adres- en e-mail gegevens voor:

- de factuur, als bewijs van aankoop: in het pakket van de post of per mail, in mijn administratie
- je e-mailadres en telefoonnummer gebruik ik voor overleg over de lezing  (indien nodig).

Adresgegevens voor coaching

Op dit moment gebruik ik je (adres)gegevens voor:

je coachingstraject  (intake, traject, outtake, steun tijdens je traject). Na het traject kun je aangeven of je 
uitgeschreven wilt worden of nog benaderd wilt worden en hoe. 

Betalingsvoorwaarden 

Ik wil graag dat jij geniet van datgene wat ik gemaakt heb. Iets zelf, nieuws maken vanuit jezelf en in de markt zetten 
voelt als een spannende uitdaging. Ik sta open voor jouw zorgvuldige vragen, feedback. Mail me dan.  

Boek - Heb je een boek bij mij gekocht en is het cellofaantje eraf of is het boek beschadigt dan kun je het boek niet 
meer retourneren. Je kunt het boek bij mij inkijken, de inleiding, de inhoudsopgave op de website downloaden zodat 
je vooraf weet wat voor boek je bestelt. Je begrijpt retourneren doe ik liever niet ;-)). De kosten van versturen van het 
boek en het retourneren zijn voor jouw eigen rekening.

ik heb het boek met liefde geschreven. Zie je toch nog ergens een (menselijk) foutje in het boek, of snap je een vraag 
of oefening niet, mail mij gerust. Het boek is met zorg samengesteld en kan jouw zorg en feedback ook waarderen. Ik 
hou ervan mensen te coachen op het gebied van authentieke zelf-expressie (wie ben je, wat wil je, kom te 
voorschijn!) en van prestatie naar progressie en inspiratie (ontspan in wie je bent en in wat je wilt!). Dat is een circulair 
gebeuren. 
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