
Inschrijfformulier JR dance factory 

 

Persoonlijke gegevens:  

Voorletter(s):  

Voornaam:      Roepnaam:  

Achternaam: 

Geboortedatum:     Geslacht: vrouw/man/neutraal* 

Bijzonderheden m.b.t. gezondheid:  

 

Adresgegevens:  

 Straatnaam + huisnummer: 

 Postcode: 

 Woonplaats:  

 

Contactgegevens:  

 Telefoonnummer: 

 Mobiele nummer (1):     Mobiele nummer (2): 

 Telefoonnummer voor noodgevallen: 

 Emailadres:  

 

Les gegevens: 

 Ik schrijf mij in voor de volgende les(sen): 

1. Naam les:     op ……..dag  Tijd:  

2. Naam les:     op ……..dag  Tijd: 

3. Naam les:     op ……..dag  Tijd:  

Datum eerste les:  

 

  



Privacy gegevens/toestemming: 

 Beste ouders/verzorgers,  

Er zullen momenten zijn dat er tijdens lessen/optredens/wedstrijden foto’s en 

video’s worden gemaakt. Wij willen graag laten zien wat wij binnen JR dance factory 

allemaal doen. Wij zullen de foto’s en video’s dan ook online zetten op onze social 

media.  

Ook uw zoon of dochter kan op deze foto’s/video’s te zien zijn. Wij zullen 

zorgvuldig omgaan met dit beeldmateriaal.  

Wij willen u hierbij vragen om uw toestemming als het gaat om beeldmateriaal waar 

uw zoon/dochter op te zien zal zijn. Als u toestemming geeft houdt dit in dat wij de 

foto’s en video’s waar uw zoon/dochter op te zien is online geplaatst mag worden op 

onze social media.  

U geeft alleen toestemming voor foto’s/video’s die door ons, of in opdracht van ons 

worden gemaakt. Daarnaast kan het voorkomen dat andere leden/ouders/etc. foto’s 

of video’s maken. JR dance factory stelt zich niet aansprakelijk voor deze foto’s en 

video’s, wel gaan wij ervan uit dat ook door deze personen zorgvuldig wordt 

omgaan met het beeldmateriaal.  

Wij zouden het fijn vinden als u als ouder uw keuze met uw zoon/dochter bespreekt, 

zodat uw kind weet waarom hij/zij wel of niet gefotografeerd mag worden.  

Als u beslist dat uw zoon/dochter niet op beeldmateriaal mag verschijnen, zullen wij 

hem/haar uit beeld halen (naar de kant halen). Dit geldt ook voor optredens, 

wedstrijden, etc. Wij vragen u dan ook een weloverwogen beslissing te nemen.  

Hierbij verklaar ondergetekende ouder/verzorgen dat JR dance factory de volgende 

gegevens mag gebruiken (kruis aan waar u toestemming voor geeft).  

0 Foto’s/video’s op de website van JR dance factory 

0 Foto’s/video’s op (social) media (Krant, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter)  

0 Foto’s/video’s in een (digitale) nieuwsbrief/mail 

0 Foto’s op posters voor verschillende activiteiten 

0 Video’s op YouTube 

0 Foto’s die gebruikt worden voor promotiedoeleinden/aankondigingen  

 

  



Ondertekening:  

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van het 

lidmaatschap en verleent JR dance factory hierbij, tot wederopzegging met inachtneming 

van de opzegtermijn van 2 maanden, machtiging om het inschrijfgeld (eenmalig), de 

verschuldigde contributie per maand en de bondscontributie (KNGU 1 keer per 

jaar/september) door middel van automatische incasso van zijn/haar onderstaand IBAN 

rekeningnummer af te schrijven. 

IBAN rekeningnummer: ___________________________________________ 

T.n.v: __________________________________________________________ 

Naam (ouder/verzorger):* 

Datum: 

Handtekening (ouder/verzorger):* 

 

 

 

Dit formulier kunt u: 

- Digitaal invullen en mailen naar: administratie@jrdancefactory.nl 

- Digitaal invullen via de site: www.jrdancefactory.nl 

 

Door uw handtekening te zetten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, het 

opzegtermijn en de huisregels. 

Deze zijn te vinden op www.jrdancefactory.nl 

 

*Doorstrepen wat niet van toepassing is 

mailto:administratie@jrdancefactory.nl
http://www.jrdancefactory.nl/
http://www.jrdancefactory.nl/

