
Nieuwsbrief 28, mei 2018

Privacy en gegevens verwerking

Het zal je wel niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG-privacywetgeving gelden. 
In het kader van deze nieuwe wetgeving heb ik in kaart gebracht  welke gegevens ik verzamel 
en hoe ik met deze gegevens omga. Hier vind je de link naar mijn privacyverklaring. 

Wil je mijn nieuwsbrief blijven ontvangen?

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een traject bij mij hebt gedaan, in mijn adressenbestand 
staat of je ooit voor de nieuwsbrief hebt aangemeld.

Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen dan hoef je niets te doen.

Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief dan kan dat heel eenvoudig met een klik hier.

Wandelcoaching in de Margriet

In de Margriet van 3 weken geleden stond een interview over wandelcoaching.
Een van mijn coachees vertelt over haar ervaringen.
Daarnaast komen ook Hilde Backus en andere wandelcoaches aan het woord. 

Kijk hier voor het hele verhaal op mijn website.

https://www.tinekefranssen.nl/nieuwesite/wp-content/uploads/2018/05/201805_Margriet_Wandelcoaching.pdf
mailto:info@tinekefranssen.nl?subject=ik%20meld%20mij%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief
https://www.tinekefranssen.nl/privacy-beleid/


           

Agenda

Mindfulness wandelen
Woensdag  30 mei  19.30 – 21.00 uur
Woensdag  13 juni  19.30 – 21.00 uur
Woensdag  20 juni  19.30 – 21.00 uur
Woensdag  27 juni  19.30 – 21.00 uur

Voor meer informatie en aanmelding: www.tinekefranssen.nl/mindfulness-wandelen.nl

Stiltewandelingen in de Broekpolder

Zondag 24 juni           07.00 – 08.30  uur
Zondag 2 september  07.00 – 08.30  uur
Zondag 14 oktober     07.30 – 09.00  uur

Data onder voorbehoud.

Voor meer informatie en aanmelding: www.tinekefranssen.nl/stiltewandeling.nl

Tineke Franssen
Hogelaan 21
3134 VJ Vlaardingen
T: 06 49130803
E: info@tinekefranssen.nl
www  .  tinekefranssen.nl  

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in mijn adresbestand 
staat of ooit van mijn diensten gebruik hebt gemaakt.

Als je je gegevens wilt wijzigen (naam of emailadres) 
dan kun je dat hier doen.

Als je je wilt uitschrijven voor mijn nieuwsbrief dan 
doe je dat hier.

Ontvang je deze nieuwsbrief van vrienden of bekenden 
en wil je hem zelf voortaan ook ontvangen meld je dan hier 
aan.
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