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(graag foto bijvoegen) 

 
Achternaam  ----------------------------------------------------------------------------------------------  M/V 
 
Voorn(a)m(en)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Roepnaam  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Straat   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Postcode/Woonplaats ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefoonnummer ---------------------------------------------------------------- O ik wil graag de nieuwsbrief ook via whatsapp 
 
Geboortedatum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Inschrijfdatum  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E-mailadres  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(voor de nieuwsbrief dient u zich aan te melden op de website www.fabiadancecenter.com) 
 
Bijzonderheden ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik wil mij inschrijven voor de volgende les(sen) :                 (Graag dag, tijd & naam les(sen) invullen) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

o Ik/mijn kind mag op foto’s en video’s in lessen die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden 
o Ik/mijn kind mag op foto’s en video’s in speciale evenementen als voorstellingen, die gebruikt kunnen worden voor 

promotionele doeleinden. 
(indien niet akkoord is het niet mogelijk aan deze speciale evenementen deel te nemen) 

 
Hierbij ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden van FDC die ik heb ontvangen bij inschrijving.  
 
Datum   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Handtekening  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ouders/verzorgers) 
 
Behandeld door (FDC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Naast een inschrijfformulier ook het AVG/Privacy formulier invullen en inleveren) 
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Toestemming leerling/ ouders / verzorgers 

 

   

Naam leerling: 

  
  

Indien leerling minderjarig 

Naam ouder / verzorger van: 

  

  

Lessen: 

  
  

Geboortedatum leerling 

  
  

            

verklaart hierbij: 

   

Toestemming te geven voor gebruik foto’s en video’s uit lessen van vermelde leerling 

 

Ja/Nee 

Ja Nee 

      

In flyers etc. □ □ 

Op de website van de Fabia Dance Center □ □ 

In de (digitale) nieuwsbrief □ □ 

In app groepen van specifieke groepen als o.a. de selectie □ □ 

Op social media accounts van FDC □ □ 

Toestemming te geven voor gebruik foto’s en video’s gemaakt op evenementen zoals kijklessen, 

theatervoorstellingen, presentaties, speciale foto shoots etc. van vermelde leerling. Indien geen 

toestemming is het niet mogelijk aan deze speciale evenementen deel te nemen. 

(De beelden kunnen o.a. gebruikt worden voor social media, website, flyers, foto dvd, video dvd, in 

whatsapp groepen en de 

nieuwsbrief.)                                                                                                                                                          

□ □ 

Het is te allen tijde mogelijk uw toestemming te wijzigen. Hiertoe dient u een nieuw formulier in te 

vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de directie van FDC en het aan te geven bij de 

desbetreffende docent. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht te wijzigen.  

Datum: 

  
  

Handtekening leerling/ 

Indien minderjarig ouder / verzorger: 

  

  

  

  

 

 


