
Privacy verklaring 

Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen van de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming). De EU wil dat iedere bezoeker direct moet kunnen zien, welke gegevens 

opgeslagen en gebruikt worden. Bij Focus Insight is helderheid en betrouwbaarheid al sinds de start 

van de onderneming vanzelfsprekend; nu is het ook vastgelegd in deze privacy verklaring: 

Bedrijfsgegevens:   

Focus Insight 
De Wulp 43 
7609 LN  Almelo 

Frieda Eisen 
KvK: 62294741 
BTW: 53686263B02 

T: 06-42417436 
E: info@focusinsight.nl 
W: www.focusinsight.nl 

 

Doel van het verwerken van uw gegevens:  

Via het contactformulier op de website; De ingevulde gegevens in het contactformulier worden door 

Focus Insight alleen gebruikt om contact met u op te nemen en niet aan derden doorgegeven of voor 

andere doeleinden gebruikt.  

Via de mail; Administratieve doeleinden, communicatie over het inplannen van afspraken, en voor 

het verstrekken van informatie rondom training en coaching. 

Via het inschrijfformulier na opgave voor een training of coachingstraject; de gevraagde gegevens 

zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden tijdens de training of coaching.  

Persoonsgegevens die verzameld worden:  

In het contactformulier worden alleen uw naam en uw email adres verzameld. Bij deelname aan een 

training of coaching wordt er een inschrijfformulier aan u verstuurd, deze kunt u inzien onderaan 

deze privacyverklaring. Hierbij ziet u welke persoonsgegevens worden verzameld.  

Duur van gegevensopslag:  

De gegevens op het intakeformulier worden een half jaar na afloop van de training vernietigd. U kunt 

op  het evaluatieformulier aangeven of Focus Insight gebruik mag blijven maken van uw email adres 

om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond trainingen en informatie op de website. 

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens:  

De bezoeker of deelnemer kan ten allen tijde een verzoek indienen tot inzage in of aanpassing of 

verwijdering van gegevens, dit kan per mail of telefonisch. 

Beveiligingsmaatregelen:  

In de loop van 2018 zal deze website beveiligd worden middels een HTTPS verbinding. U kunt dit 

herkennen aan een groen slotje in de URL balk met daarachter HTTPS in plaats van HTTP. 

Ontvanger van gegevens:  

Alle gegevens zijn alleen beschikbaar voor het bedrijf Focus Insight. Focus Insight kan alleen 

persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Vragen: 

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

op. Dit kan per mail: info@focusinsight.nl  of per telefoon: 06-42417436 

mailto:info@focusinsight.nl
http://www.focusinsight.nl/
mailto:info@focusinsight.nl


Inschrijfformulier  

 
 

Naam    

Datum  vandaag                     

Geboortedatum   

Adres 

Postcode en Woonplaats     

Telefoon    

E-mail               

Opleiding en beroep           

                                           

Praktische vragen. 

1. Hoe bent u in contact gekomen met Mindfulness? 

2. Kunt u aan alle lessen deelnemen? 

 
3. Wat is uw belangrijkste motivatie om deel te nemen 

 
4. Bent u bereid dagelijks te oefenen?  

5. Hebt u ervaring met een andere vorm van meditatie? 

Persoonlijke vragen.  

 

1. Zijn  er op dit moment lichamelijke klachten? 

2. Hebt u op dit moment fysieke beperkingen? 

3. Heeft u op dit moment psychische klachten? 

4. Gebruikt u momenteel medicatie? Zo ja, welke? 



 

5. Welke psychologische behandelingen hebt u ondergaan of ondergaat u? 

6. Indien u op dit moment onder behandeling bent, heeft u deze training met 

uw behandelaar besproken?  

7. Gebruikt u alcohol en/ of drugs zo ja hoeveel? 

8. Is er nog iets waarvan u graag wilt dat de trainer het weet? 

9. Heeft u nog vragen aan de trainer? 

 

     Vrijwaring van aansprakelijkheid 

Met ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u er zich van bewust bent 

dat de Mindfulness training zoals gegeven door FocusInsight gericht is op een 

meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn.  

De aangeleerde vaardigheden en attitudes zijn zeer waardevol gebleken .  

Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) 

therapie of therapeutische behandeling. Mocht u onder behandeling zijn 

van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener 

voorwaarde voor deelname aan deze training. Wij zijn niet berekend op GGZ-

problematiek en of op acute, urgente crisissituaties. 

Afspraak afzeggen of wijzigen 

Met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden 

rondom het annuleren van een afspraak zoals vermeld op de website, 

onderaan het kopje tarieven. (www.focusinsight.nl/tarieven) 

Naam  

Handtekening                     Datum 

Hartelijk dank voor uw tijd, graag deze vragenlijst per mail ingevuld retour 

of bij de eerste training afgedrukt mee nemen naar: 

Adres :     FocusInsight Trainingen     De Wulp 43   7609 LN  Almelo 

  Tav Frieda Eisen      Email: info@focusinsight.nl 

Focus Insight wil deze informatie graag ontvangen vooraf aan de training. U gaat 

hiermee akkoord uw gegevens te delen met Focus Insight, de gegevens zullen behandeld 

worden volgens de AVG wetgeving (zie website). Alle gegevens zullen een half jaar na 

afloop van de training vernietigd worden. 

http://www.focusinsight.nl/tarieven

