
                                                                    

Toestemming voor het gebruik van mijn beeld en mijn getuigenis 
in het kader van het ‘Wij zijn St-Job’-project 

 
Ik, ondergetekende .................................................................................. ............ 
[naam en voornaam van de persoon die op de foto wordt afgebeeld en zijn/haar getuigenis 
heeft afgelegd of van de wettelijke vertegenwoordiger indien hij/zij minderjarig is]  
woonachtig  ................................................................................................................................  
te .................................................................................. 
verleen hierbij kosteloos toestemming   

  voor mijzelf 

 voor de minderjarige ..................................................................... 
       [naam en achternaam van de minderjarige] 

aan de vertegenwoordigers van het project ‘Wij zijn St-Job’ (hierna genoemd ’het Project’) 
om het hierbij gevoegde beeld en de tekst, die ik uitdrukkelijk verklaar te hebben gezien, 
gelezen en goedgekeurd (hierna gezamenlijk het ‘Materiaal’), op te nemen, te gebruiken, te 
reproduceren en te verspreiden, overeenkomstig de volgende voorwaarden:  
 
Ik ga ermee akkoord dat het Materiaal elektronisch mag worden opgenomen, gebruikt, 
gereproduceerd en verspreid in alle vormen en op alle media die tot op heden bekend en 
onbekend zijn binnen het kader en de grenzen van het Project, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot: papieren media, digitale opnamemedia, vertoningen in openbare ruimten, 
verspreiding op websites, blogs en sociale netwerken en/of bij particuliere en openbare 
vertoningen, voor de hele duur van het Project.  
 
Ik begrijp dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken door een e-mail en/of een 
brief te sturen naar mevrouw Véronique DAMAS [Berg van St-Job 35, 1180 Ukkel - 
projetnssj@gmail.com] of aan een andere persoon die gemachtigd is het Project te 
vertegenwoordigen. 
 
Bijgevolg zullen de vertegenwoordigers van het Project, met ingang van de datum van 
ontvangst van bovengenoemde brief, ophouden met het opnemen, gebruiken, reproduceren 
en verspreiden van het Materiaal in overeenstemming met deze Overeenkomst. 
 
Gedaan te Ukkel, op .............................................. 
 
................................................................................  
[ ondertekening moet worden voorafgegaan door de woorden ‘Gelezen en goedgekeurd’ ] 
 
Overeenkomst verzameld 
door  ............................................................................................................................................  
[Naam, voornaam en telefoonnummer van de auteur van het portret ] 

[Bijlage: het betrokken materiaal] 


