
     Privacyverklaring  

In deze privacyverklaring kun je lezen welke informatie Innerlijke-reis vastlegt in verband 

met het organiseren van de Ayahuasca ceremonies en het bezoek van de Innerlijke-reis 

website. 

Aangeraden wordt om deze privacyverklaring van Innerlijke-reis, gedreven door mevrouw Q. 

van Kessel (KvK nummer 64334368) zorgvuldig door te nemen. Wanneer niet akkoord 

gegaan kan worden met deze  privacyverklaring dient contact op genomen te worden met 

Innerlijke-reis. Dit kan via info@innerlijke-reis.nl 

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens worden vastgelegd, wat er met deze 

gegevens wordt gedaan, wat het doel daarvan is en hoe lang deze worden bewaard.  

Deze gegevens worden zo zorgvuldig mogelijk in behandeling genomen en zo veilig mogelijk 

bewaard. 

Innerlijke-reis behoudt zich het recht voor, deze privacyverklaring aan te passen.  

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. 

Privacyverklaring met betrekking tot de Ayahuasca ceremonie 

Van deze gegevens kan gezegd worden dat deze alleen worden vastgelegd om de deelnemer 

voor, tijdens en na de ceremonie zo goed en veilig mogelijk te begeleiden. 

Per deelnemer worden de volgende gegevens vastgelegd: 

- Naam, adres, postcode en woonplaats 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer 

- Email adres 

 

 Een eigen verklaring welke getekend moet worden vooraf aan de ceremonie. 

 Het antwoordformulier door u in waarheid ingevuld vooraf aan de ceremonie met de 

volgende vragen: 

Medisch: 

 

 Gebruik je op dit moment medicijnen of voedingssupplementen en zo ja welke? 

 Heb je met betrekking tot je medicatie gebruik in combinatie met Ayahuasca contact 

gehad, advies ingewonnen bij je apotheek of huisarts? 

 Wat was het advies van de apotheek of huisarts? 

 Heb je last van psychische problemen? 

 Heb je last van een hoge bloeddruk? 



 Heb je de mogelijke contra-indicaties op de website ( http://innerlijke-reis.nl/dieet-en-

gezondheidsinformatie/ )  bekeken of op de toegezonden bijlage voorbereiding op een 

Ayahuasca ceremonie? 

 Is er iets op jou van toepassing en zo ja wat? 

Ervaring 

 

 Ben je bekend met spiritueel en/of therapeutisch werk? 

 Heb je ervaring met Ayahuasca of andere middelen? Zo ja welke? 

Doel 

 

 Wil je wat vertellen over je motivatie om aan deze ceremonie deel te nemen? Zou je iets 

willen helen, of ergens inzichten over willen verkrijgen? 

Overig 

 Zijn er verder nog bijzonderheden van fysieke en/of emotionele aard die voor ons 

belangrijk zouden kunnen zijn om te weten? 

 Hoe was je geboorte, kun je hier wat over vertellen? 

 Welke belangrijke mensen zijn in je leven overleden? 

 Welke belangrijke trauma’s heb je doorgemaakt? 

Bescherming en beveiliging 

Gegevens worden per deelnemer in een veilige omgeving bewaard waardoor onbevoegd 

gebruik zo goed als mogelijk wordt tegengegaan. Daarnaast worden gegevens niet 

doorgegeven aan derden. 

Beschikbaarheid en wijziging 

1. Gegevens door de deelnemer aangeleverd en door Innerlijk-reis bewaard, kunnen door 

de deelnemer worden opgevraagd. 

2. Op verzoek van de deelnemer kunnen de gegevens die niet wettelijk bewaard moeten 

worden uit het systeem verwijderd worden.  

Bewaartermijn 

Gegevens worden bewaard conform de rechtsgeldige termijn van 15 jaar, waarna ze 

verwijderd worden. 

 

 

 

http://innerlijke-reis.nl/dieet-en-gezondheidsinformatie/
http://innerlijke-reis.nl/dieet-en-gezondheidsinformatie/


Privacyverklaring met betrekking tot de Innerlijke-reis website 

Website en cookies 

Onze website heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden een 

minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn en waarom deze 

worden vastgelegd. 

1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen u 

helpen bij het zoeken naar informatie. 

2. De website maakt gebruik van Google Analytics. De website beheerder gebruikt de 

verzamelde data enkel om de website te verbeteren. 
 

Klacht naar aanleiding van verwerking persoonsgegevens 

Indien u een klacht wil indienen over Innerlijke-reis met betrekking tot het verwerken 

van uw persoonsgegevens kan dit worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens of 

door een mail te sturen naar info@innerlijke-reis.nl. 
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