
Toestemmingsverklaring voor het maken en gebruiken
van foto-, video-, audiomateriaal

Conform de bescherming van persoonsgegevens, die onder de AVG valt, moet worden losgekoppeld van het "recht op afbeelding",
dat een persoonlijk recht is en waarin artikel XI.174 van het Wetboek van Economisch Recht voorziet.

Recht op afbeelding
Het recht op afbeelding is aan ieder van ons toegekend. Het is aan u, en u alleen, om te beslissen of de 
beelden waarop u staat mogen worden gemaakt en gebruikt.

Foto’s, video’s en audio-opnamen, waarop jij herkenbaar bent, gemaakt in opdracht van DuoPics, worden 
alleen gebruikt als je daar toestemming voor geeft. Met het ondertekenen van deze verklaring geef je 
DuoPics toestemming om het foto-, video- en/of audiomateriaal (hierna gewoon "materiaal" genoemd) van 
jezelf, te maken, te gebruiken en te publiceren.

DuoPics vraagt je deze verklaring in te vullen en te ondertekenen, als je bereid bent om toestemming te 
geven aan DuoPics, voor het maken en gebruiken van materiaal, waarop jij herkenbaar bent.

Verklaring en toestemming
Op basis van deze verklaring:
1. bevestig ik dat ik toestemming geef aan DuoPics om het materiaal waarop geportretteerde herkenbaar is, 
te gebruiken. Ik kan mijn toestemming altijd intrekken door een mail te sturen aan duopics@pbonline.be 
(eerdere publicaties worden daarmee niet ongedaan gemaakt);
2. doe ik afstand van alle rechten op het gemaakte materiaal door DuoPics;
3. verklaar ik geen aanspraak te (kunnen) maken op een vergoeding, van welke aard dan ook;
4. heeft DuoPics het recht het materiaal te gebruiken en te bewerken zonder dat dit nadeel toebrengt aan de 
eer of de naam van geportretteerde;
5. stem ik in met het gebruik van het materiaal voor informatie, communicatie, promotie en profilering van 
DuoPics, zoals dit kunnen zijn: folders, brochures, rapporten, boeken, advertenties, nieuwsbrieven, e-mails, 
uitnodigingen, posters, borden (op straat of in gebouwen), informatieschermen, websites en sociale media;
6. mag DuoPics het materiaal doorgeven aan derden (bijv. de stad Genk), maar nooit voor politieke, religieuze of 
commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens en ondertekening
(invullen in blokletters)

Achter- en voornaam geportretteerde: ………………………………………………………………..

Mailadres geportretteerde: …………………………………………………………………………….

Telefoonnummer geportretteerde: …………………………………………………………………….

Gelezen en goedgekeurd: ……………………………………………………………………………..

Datum en handtekening geportretteerde: ……………………………………………………………..

DuoPics wordt vertegenwoordigd door de genaamden Vanrusselt Peter en Cuzzocrea Bernadette,
beiden ingeschreven en wonenden te 3600 Genk, Hoogzij 32.
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