
Deelnemersvoorwaarden

Generation Next Academy

ABN AMRO MeesPierson heeft een programma 
ontwikkeld over het krijgen en hebben van vermogen.  
Dit programma heet de Generation Next Academy en is 
speciaal ontwikkeld voor mensen tussen de 18 en 30 jaar 
waarvan de ouders relatie zijn van ABN AMRO 
MeesPierson. Deze deelnemersvoorwaarden zijn van 
toepassing op de deelname aan Generation Next 
Academy.

Wat houdt Generation Next Academy in?
De Generation Next Academy is een programma waarin je 

kan deelnemen aan bijeenkomsten, online modules

en webinars. Je doet dit samen met een groep andere 

deelnemers. Daarnaast krijg je toegang tot een online 

platform en je krijgt een Next coach die de jaarklas de gehele 

duur van de Generation Next Academy begeleidt.  

Een actueel overzicht van het jaarprogramma kun je vinden 

op het online platform.

Kan ik meedoen aan Generation Next Academy?
Generation Next Academy is toegankelijk voor personen 

tussen de 18 en 30 jaar waarvan de ouders bankieren bij 

ABN AMRO MeesPierson. Na inschrijving via de website 

controleert ABN AMRO of je aan deze eisen voldoet. 

Daarnaast geldt de volgorde van aanmelding. Als de 

groep van maximaal 60 deelnemers vol zit, dan stopt de 

mogelijkheid tot inschrijving. Dit doen we omdat eerdere 

deelnemers aangegeven hebben dat ze het prettig vinden 

als de groepen niet te groot zijn. Er is ook een minimum van 

30 deelnemers en daarom kan de Generation Next Academy 

worden geannuleerd wanneer dit aantal niet wordt behaald. 

Mocht dit het geval zijn, ontvang je uiteraard je betaalde 

inschrijfgeld terug. 

Hoe lang duurt de Generation Next Academy?
De Generation Next Academy duurt tussen de 6 en 8 

maanden. Na het laatste event heb je nog twee maanden 

toegang tot het online platform. We adviseren om zoveel 

mogelijk bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Het is 

namelijk helaas niet mogelijk om een gemiste bijeenkomst 

later in te halen en soms is een volgende bijeenkomst ook 

een vervolg op een eerdere sessie.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?
De kosten voor deelname zijn € 1100,- inclusief BTW. Na 

inschrijving en goedkeuring, ontvang je een e-mail met de 

Deelnemersvoorwaarden en de factuur die betaald moet 

worden. Deelname wordt pas officieel na volledige betaling 

van de factuur.

Hoe krijg ik toegang tot het online platform?
Twee weken voorafgaand aan het eerste seminar ontvang je 

een e-mail met daarin jouw gebruikersnaam en wachtwoord. 

Hiermee kun je inloggen op het online platform.
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Kan ik eerder stoppen met Generation Next 
Academy?
In overleg met je Next coach kun je eerder stoppen met 

Generation Next Academy. Restitutie van de kosten voor 

deelname is in dat geval niet mogelijk.

Mag ABN AMRO mij uitsluiten van deelname
aan Generation Next Academy?
Als jij je niet houdt aan deze Deelnemersvoorwaarden of op 

welke wijze dan ook misbruik maakt van de informatie die

ter beschikking wordt gesteld, het platform of van andere 

deelnemers, dan behoudt ABN AMRO zich het recht voor om 

jou uit te sluiten van deelname.

Mag ABN AMRO Generation Next Academy 
tussentijds wijzigen of stoppen?
ABN AMRO mag het programma, de duur en de content 

gedurende de deelname wijzigen. Ook de functionaliteiten 

van het online platform kunnen door ABN AMRO tijdens 

deelname worden gewijzigd; ABN AMRO behoudt zich 

het recht voor Generation Next Academy tussentijds in zijn 

geheel te stoppen. Je krijgt dan je geld terug.

Hoe gaat ABN AMRO om met mijn persoons- 
gegevens?
In de Privacy Verklaring kun je lezen hoe ABN AMRO omgaat 

met jouw persoonsgegevens.

Waar moet ik verder nog rekening mee houden?
 ▶ De informatie die je krijgt via de Generaton Next Academy 

is niet bedoeld als een advies en er kunnen geen rechten 

aan worden ontleend;

 ▶ ABN AMRO heeft alle intellectuele eigendomsrechten op 

het platform en op de informatie die je krijgt via de 

Generation Next Academy. Het platform en de informatie 

mag je alleen gebruiken voor privédoeleinden;

 ▶ ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade door 

deelname aan Generation Next Academy.

 ▶ ABN AMRO is bijvoorbeeld niet aansprakelijk als 

informatie in de Generation Next Academy niet juist of 

onvolledig is;

 ▶ ABN AMRO kan deze Deelnemersvoorwaarden wijzigen 

of aanpassen. ABN AMRO stelt je hiervan voor het ingaan 

van de wijziging op de hoogte. De aangepaste 

Deelnemersvoorwaarden kun je terugvinden op het online 

platform. Als je het niet eens bent met de wijziging, dan 

mag je stoppen met deelname aan Generation Next 

Academy en krijg je het betaalde bedrag volledig of 

gedeeltelijk terug;

 ▶ Op jouw deelname en op deze Deelnemersvoorwaarden 

is Nederlands recht van toepassing.

Wat moet ik doen als ik vragen heb?
Voor vragen kun je contact opnemen via

next@nl.abnamro.com.
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