
 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal minderjarigen 
 
[Plaats], [maand] [jaar] 
 
 

Beste ouder,  
 

SenW -LV laat met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn en waar we 
voor staan. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten en/of evenementen. 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

deelnemers.  
 
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het 
gebruik van beeldmateriaal van uw kind als deze jonger is dan 16 jaar.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt 
gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens activiteiten of een bezoek aan 

onze accommodatie. SenW -LV heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze 
personen ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal. 
 

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor SenW -LV beeldmateriaal van uw 
kind mag gebruiken.  
 
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de diverse opties gebruikt 

worden.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw 
kind gebruikt en gedeeld worden. 
 

Wilt u het ingevulde formulier bij de inschrijving inleveren?  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Zwembad SenW -LV



 

 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
minderjarigen 

 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  
 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door SenW -LV gebruikt mogen worden*:  

 

 

Beeldmateriaal mag door 
SenW -LV gebruikt worden: 
 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 op posters en/of flyers Informeren van (toekomstige) deelnemers over SenW -LV en 
haar dienstverlening, activiteiten en producten. 
Verder wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden 
van SenW -LV.  

 op de openbare website 
van SenW -LV         

Informeren van (toekomstige) deelnemers over SenW -LV, 
haar dienstverlening en diverse activiteiten en producten. 

 in de (digitale) nieuwsbrief  Partners en geïnteresseerden informeren over de 
dienstverlening van SenW -LV, haar activiteiten en 
producten. 

 op sociale-media accounts 
van de school (Twitter, 
Facebook) 
 

Informatie verspreiden over SenW -LV, haar dienstverlening, 
activiteiten en producten. 
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over SenW -LV 
en haar dienstverlening, activiteiten en producten. 

 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
 
Datum:     .............................................................................. 
 

 
Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 
 

 
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 
  



 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
[Plaats], [maand] [jaar] 
 
 

Beste deelnemer,  
 

SenW -LV laat met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn en waar we 
voor staan. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten en/of evenementen. 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

deelnemers.  
 
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het 
gebruik van beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt 
gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens activiteiten of een bezoek aan 

onze accommodatie. SenW -LV heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze 
personen ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
 

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor SenW -LV beeldmateriaal van u 
mag gebruiken.  
 
Op het bijgaande toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de diverse opties 

gebruikt worden.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u 
gebruikt en gedeeld worden. 
 

Wilt u het ingevulde formulier bij de inschrijving inleveren?  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Met vriendelijke groet, 
 
SenW -LV 

  



 

 

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ………………………………………………………………..  
 
dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door SenW -LV gebruikt mogen worden*:  

 
 

Beeldmateriaal mag door 
SenW -LV gebruikt worden: 

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

 op posters en/of flyers Informeren van (toekomstige) deelnemers over SenW -LV en 
haar dienstverlening, activiteiten en producten. 
Verder wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden 

van SenW -LV.  

 op de openbare website 
van SenW -LV         

Informeren van (toekomstige) deelnemers over SenW -LV, 
haar dienstverlening en diverse activiteiten en producten. 

 in de (digitale) nieuwsbrief  Partners en geïnteresseerden informeren over de 

dienstverlening van SenW -LV, haar activiteiten en 
producten. 

 op sociale-media accounts 
van de school (Twitter, 

Facebook) 
 

Informatie verspreiden over SenW -LV, haar dienstverlening, 
activiteiten en producten. 

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over SenW -LV 

en haar dienstverlening, activiteiten en producten. 

 
 
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
 

Datum:     .............................................................................. 
 
 
Naam deelnemer:   .............................................................................. 
 
 
Handtekening deelnemer:  .............................................................................. 

 
 
 

 

 


