
Overeenkomst quitclaim beeld 

De ondergetekenden 
Coöperatieve Rabobank U.A. 
statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 30046259.

Willem II Tilburg BV
statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 18064000.

Hierna te noemen: initiatiefnemers.

Naam leerling (voorletters en naam): 
Geboren op (geboortedatum) : 
Wonende te (woonadres en woonplaats): 
Naam school en plaats: 
hierna te noemen: de leerling 

Achtergrond 
• De initiatiefnemers willen foto’s en/of videobeelden (hierna: de beelden) (laten) 

maken van de leerling en deze beelden gebruiken in promotiemateriaal, 
communicaties van de initiatiefnemers, e.d. 

• De beelden kunnen beschouwd worden als ‘portretten’ in de zin van de auteurswet 
of als ‘persoonsgegevens’ in de zin van de privacywetgeving; 

• De initiatiefnemers willlen met de leerling afspreken dat zij deze beelden kunnen 
en mogen gebruiken zoals beschreven in deze overeenkomst; 

• De leerling geeft met deze overeenkomst aan dat de leerling akkoord gaat met het 
gebruik van de beelden door de initiatiefnemers. 

Komen als volgt overeen 
1.1 Toestemming gebruik foto’s 
De leerling geeft hierbij belangeloos en onherroepelijk toestemming voor gebruik van 
de beelden voor het gebruiksdoel als omschreven in artikel 1.2. 
‘Gebruik’ houdt in: het (mogen) openbaar maken en verveelvoudigen van de beelden 
voor het overeengekomen gebruiksdoel. 
‘Belangeloos’ houdt in dat de leerling voor het gebruik door de initiatiefnemers geen 
vergoeding ontvangt. 



1.2 Gebruiksdoel 
Het gebruiksdoel is: 
Gebruik en opname van de beelden in de interne beeldbank van 
de initiatiefnemers, gebruik van de beelden in communicatieve en/ of promotionele 
uitlatingen van de initiatiefnemers (bijvoorbeeld in folders, brochures, billboards, abri-
posters e.d.), in originele en/of bewerkte vorm, in gedrukte alsmede in digitale vorm 
(bijvoorbeeld gebruik op internet) of anderszins, in Nederland en/of het buitenland. 
De beelden worden bewaard tot maximaal 1 jaar na verwijdering uit de interne 
beeldbank van de initiatiefnemers. 

Gebruik voor het gebruiksdoel is ter beoordeling van de initiatiefnemers. 
De initiatiefnemers zijn niet verplicht om de beelden te gebruiken. 

NB: De met de beelden gecreëerde promotie-, communicatie- of campagnematerialen 
zelf kunnen voor een langere periode worden bewaard, bijvoorbeeld voor historische 
(bedrijfs)archiefdoeleinden of omdat de betreffende advertentie in een tijdschrift of 
het betreffende artikel op internet is geplaatst en dat tijdschrift of die internetpagina 
mogelijk nog in omloop of in gebruik is. De leerling is hiermee bekend en hiermee 
akkoord.

1.3 Contactpersonen 
Bij vragen kan de leerling contact opnemen met de initiatiefnemers via:  
communicatie.tilburg@rabobank.nl. 

1.4 Wijzigingen 
Wijzigingen in deze overeenkomst, anders dan het invullen van de naam, datum en 
handtekening, zijn niet toegestaan en hebben geen gelding. 

1.5 Toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
In geval van een geschil zullen partijen zich inspannen om er gezamenlijk uit te komen 
maar als dat niet lukt is uitsluitend de rechtbank bevoegd. 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud 

Datum: ...   Datum: ... 

De initiatiefnemers   Ouder/verzorger leerling: 

   Wonende te …… 

   Naam school ......


