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Stichting Bikers4all 
For People Who Need Some Help 

 

Naam:  

Postcode en huisnummer:  

Email:  

Geboortedatum:  

Locatie:  

Opname datum:  

Opnamen voor: 

St. Bikers4all Ride Out. 
Te gebruiken voor fotoalbum en/of diverse media en St. Bikers4all 
gerelateerde communicatiemiddelen. 

 

Ondergetekende verleent aan Stichting Bikers4all toestemming de foto- en filmbeelden zonder voorafgaande 
en/of aanvullende toestemmingen openbaar te mogen maken en/of te verveelvoudigen in de promotie uitingen 
van Stichting Bikers4all, waaronder de website, brochures, persberichten voor social media (zoals 
Facebook/Instagram), Tv en gedrukte media. 
Stichting Bikers4all en/of de openbaarmaker kan en zal niet door mij aansprakelijk worden gesteld voor enig 
bijschrift en/of voor de strekking van het artikel waarbij de foto/film met mijn beeltenis wordt afgebeeld. 
Tevens verklaar ik bij (toekomstige) verhuizing van woonadres/emailadres of het nemen van een nieuw 
telefoonnummer, dit door te geven aan Stichting Bikers4all. 
 

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze Quit Claim heb gelezen en dat ik gerechtigd ben dit 
document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming mag verlenen. 
 

Handtekening voor akkoord: Datum: 

 

Indien ik jonger ben dan 18 jaar, verklaart mijn ouder/voogd het navolgende: 
Ik verklaar dat ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon deze briefovereenkomst heb gelezen en 
akkoord ga met de inhoud en met eventuele toekomstige openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de 
foto’s/video’s in alle media, en dat ik gerechtigd ben dit document namens hem/haar te ondertekenen. 
 

Handtekening voor akkoord: 
 
 
 
 
 

Naam ouder/voogd: 

 

Datum: 

 
De door u verstrekte gegevens blijven bewaard zolang de stichting bestaat (plus 5 jaar), zullen alleen voor 
bovenstaande doeleinden worden gebruikt en niet worden verstrekt aan derden. 
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Regeling voor het vastleggen van beeld en geluid 
t.b.v. verslaglegging en publicatie via de communicatiemiddelen 

van Stichting Bikers4all. 
 
 
Deze regeling is van toepassing op een ieder die deelneemt aan activiteiten die door Stichting 
Bikers4all (B4A) worden georganiseerd. 
 
Deze regeling dient ter voorkoming van (mogelijke) inbreuken op rechten van individuen, 
artiesten (waaronder acts) en hun producten. 
 
Het betreft rechten als (niet limitatief) portretrecht, beeldrecht en voor voorstellingen en acts 
onder meer naburige rechten en auteursrechten. 
 
Voor activiteiten die door of onder supervisie van Stichting Bikers4all worden georganiseerd 
geldt dat: 
 

1. Het vastleggen van beeld en geluid ten behoeve van de communicatiemiddelen van 
Stichting Bikers4all, zoals, brochures, wervingsmateriaal, website, facebook/Instagram 
en gedrukte media, slechts is toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het 
Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting of van de organisatie van de activiteit (na 
overleg met het DB van B4A). 

2. Voor het maken van bedoelde opnames een Quit Claim wordt opgemaakt. 
Het model hiervan is op de website te downloaden onder huishoudelijk regelement. 

 
De regeling is tevens bedoeld om een teveel aan (soms storende) camera’s, die het zicht van 
bezoekers op activiteiten belemmeren, tot een minimum te beperken. 
 
 
 

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur van Stichting Bikers4all 
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