Apple Store-toestemmingsformulier
voor minderjarigen
Programma:

Datum en tijd:

Store:

Dit toestemmingsformulier is van toepassing op het programma, de datum, de tijd en de Store die hierboven worden vermeld (“Programma”).
Dit toestemmingsformulier moet worden ondertekend door een ouder of wettelijke voogd van het deelnemende kind. Ondergetekende
verklaart dat hij/zij de ouder of voogd is van het onderstaande kind en als zodanig bevoegd om dit formulier te ondertekenen.
Deelnemer:

Leeftijd:

Contactgegevens voor noodgevallen
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer: (

Provincie:

Postcode:

)

Hierbij verleen ik toestemming voor deelname van mijn kind aan het programma en verklaar ik akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

£

Hierbij vrijwaar ik Apple Inc. (“Apple”) alsook zijn directeuren, bestuurders, medewerkers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen,
contractanten en vertegenwoordigers van alle claims en schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met de
deelname van mijn kind aan het programma.

£

Apple is niet verantwoordelijk voor enige schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen, waarvoor ik als enige verantwoordelijk ben,
of voor enig lichamelijk letsel dat mijn kind oploopt door zijn deelname aan het programma. Hierbij verleen ik toestemming voor acute
medische hulp aan mijn kind, indien nodig.

£

Het programma is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Apple is niet aansprakelijk jegens enige deelnemer en wijst hierbij alle
expliciete dan wel impliciete garanties van welke aard dan ook af.

£

Deelnemers zijn gedurende het programma verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Apple behoudt zich het recht voor om deelnemers om
welke reden dan ook weg te sturen uit het programma.

£

Hierbij verleen ik toestemming voor alle foto’s, interviews of video-opnames van en met mijn kind, en geef ik Apple het recht om foto’s,
interviews of video’s van en met mijn kind te gebruiken, te publiceren, te dupliceren, uit te zenden of te vertonen voor elk redelijk doel dat
verband houdt met het programma, of om het auteursrecht hierop te claimen. Ik heb geen goedkeuringsrecht, geen recht op aanvullende
vergoeding, geen recht om de hier genoemde rechten van Apple aan te vechten of om op enige wijze een verbodsactie in te stellen, en ik
kan geen aanspraak doen gelden (waaronder wegens laster of schending van privacy) op basis van enige vorm van gebruik, wijziging,
vertekening of illusionair effect.

£

Ik ben 18 jaar of ouder, heb deze voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Begrepen en akkoord
Handtekening:
Naam in blokletters:

Datum:

Adres:
Plaats:
Telefoonnummer: (

Provincie:

Postcode:

)
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