
   QUITCLAIM ‘DE MAGISCHE WINKEL’ 

 

De ondergetekende:  

 

 

NAAM ................................................................................................................................ 

 

ADRES  ................................................................................................................................ 

 

POSTCODE .......................................... WOONPLAATS .................................................... 

 

GEBOORTEDATUM .................................SOFINUMMER................................................... 

 

verklaart  

 

mee te werken aan opnamen van het programma ‘De Magische Winkel’ seizoen 2, op donderdag 19 maart 2015, 

welke wordt geproduceerd door IDTV Film & Video Productions B.V., hierna te noemen ‘IDTV’. De opnamen vinden 

plaats in en rondom de training van badmintonvereniging ‘Shuttle Up’ in sporthal De Valk te Sliedrecht.  

 

Ondergetekende geeft middels ondertekening van dit document toestemming aan IDTV om opnames van hem te 

maken. Verder draagt ondergetekende alle auteursrechten en naburige rechten die hij eventueel kan ontlenen aan zijn 

bijdrage aan het project over aan IDTV teneinde haar in staat te stellen het project te verveelvoudigen en openbaar te 

maken, al dan niet in bewerkte vorm, in de ruimste zin van het woord bedoeld en onbeperkt in tijd, territorium, aantal 

en op alle mogelijke manieren nu of in de toekomst bekend. Hieronder wordt mede verstaan middels radio, televisie, 

internet, mobiele telefonie, beeld- en of geluidsdragers alsmede door middel van merchandising. Ondergetekende doet 

hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op Naburige rechten  

en - voor zover mogelijk - van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en van deze in artikel 45e onder a, 

b en c van de Auteurswet. 

 

Tevens heeft IDTV het recht om, zonder verdere toestemming, of zonder dat daarvoor enige vorm van vergoeding 

verschuldigd is, de naam en het portret van ondergetekende te gebruiken in verband met de openbaarmaking en 

verveelvoudiging van het project als hierboven omschreven. 

 

 
IDTV is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van zijn deelname aan het programma.  

 

Ondergetekende verklaart WA en voor ziektekosten te zijn verzekerd. 

 

voor akkoord: 

 

Datum: ........................................................  

 

 

Handtekening deelnemer    Handtekening ouder/voogd (indien van toepassing) 

 

 

 

..................................    ................................... 


