
Gebruikersvoorwaarden Be Your Best 
Be Your Best is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op 
deelname aan de Be Your Best community. Door lid te worden van de Be Your Best community ga je 
akkoord met deze voorwaarden.  
 

1. Wat houdt Be Your Best in? 
Be Your Best is een initiatief van ABN AMRO om studenten en young professionals op weg te 
helpen in hun carrière. Door lid te worden van de community krijg je toegang tot het online 
platform waarop je naast interessante content op het gebied van carrière ook in contact kunt 
komen met mede studenten en young professionals. Tevens kun je in contact komen met 
professionals binnen de bank. Last but not least delen we ook regelmatig interessante posts 
over thema’s als sport, reizen, eten en ontspanning. 
 

2. Voor wie is Be Your Best bedoeld? 
Be Your Best is voor iedereen die momenteel een HBO/WO studie volgt of die maximaal 2 jaar is 
afgestudeerd van een HBO/WO studie. Wij kunnen je uitsluiten van deelname als je niet binnen 
deze doelgroep valt.  
 

3. Hoe word ik lid van de Be Your Best community? 
Op de site www.beyourbest.community kun je je aanmelden door je naam, e-mailadres, 
LinkedIn en wachtwoord in te vullen. Na aanmelding via de website controleren wij of je binnen 
de doelgroep valt. Als wij jouw aanmelding hebben goedgekeurd, dan ontvang je uiterlijk binnen 
3 werkdagen een e-mail van ons met bevestiging van goedkeuring en een link om je account te 
activeren. 
 

4. Voor hoe lang krijg ik toegang tot de Be Your Best community? 
Je krijgt toegang tot de community voor zolang je binnen de doelgroep valt (HBO/WO student of 
maximaal 2 jaar geleden afgestudeerd van een HBO/WO studie).  
 

5. Zijn er kosten verbonden aan mijn lidmaatschap van de Be Your Best community? 
Er zijn geen kosten verbonden aan je lidmaatschap van de Be Your Best community, deelname is 
geheel gratis. 
 

6. Mag ABN AMRO mijn lidmaatschap tussentijds stoppen? 
ABN AMRO kan je deelname aan de Be Your Best community tussentijds stoppen als je niet 
voldoet aan deze gebruikersvoorwaarden of indien je je niet houdt aan onze huisregels. 
 

7. Kan ik tussentijds mijn lidmaatschap stoppen? 
Je mag te allen tijden je deelname tussentijds stoppen. Je dient hiervoor een mail te sturen naar 
beyourbest@nl.abnamro.com met daarin het verzoek om je lidmaatschap stop te zetten. Wij 
zullen je account vervolgens verwijderen. 

 
8. Waar moet ik verder rekening mee houden? 

 ABN AMRO kan de Be Your Best website en functionaliteiten (tijdelijk) wijzigen en 
stopzetten; 

 Alle informatie die ABN AMRO ter beschikking stelt via Be Your Best is informatief en 
kwalificeert niet als advies of als een aanbod. ABN AMRO is niet verantwoordelijk voor 

http://www.beyourbest.community/
mailto:beyourbest@nl.abnamro.com


de juistheid van de gegeven informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor beslissingen 
die je neemt op basis van informatie die je via Be Your Best krijgt; 

 ABN AMRO kan deze gebruikersvoorwaarden wijzigen of aanpassen. ABN AMRO stelt je 
hiervan op de hoogte. De aangepaste gebruikersvoorwaarden kun je terugvinden op de 
website van Be Your Best.  

 Op jouw deelname aan Be Your Best en op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing.  

 
9. Wat moet ik doen als ik vragen heb over de gebruikersvoorwaarden? 

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met ons via beyourbest@nl.abnamro.com.  
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