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TOESTEMMINGSFORMULIER 

FORMULIER WAARMEE MINDERJARIGEN ONDER 16 JAAR EN 12 JAAR OF OUDER HUN TOESTEMMING KUNNEN 

GEVEN TOT MEDEWERKING AAN EEN MEDIAPRODUCT, EEN ESPORTS COMPETITIE EN DE PUBLICATIE(S) ERVAN 
 

Contactpersoon : 

Gamers First, Joost Roset, joost@gamersfirst.nl , 06-55945344 

 

1. INFORMATIE  
 

- De Keuken Kampioen Divisie organiseert in samenwerking met Gamers First de Keuken Kampioen Divisie 

Esports Predator Fan competitie (KKDEPFC) 2020-2021 (looptijd september 2020 – mei 2021) in de game 

titel Rocket League;   

- Teams die het kwalificatietoernooi winnen, komen tijdens de competitie – bestaande uit reguliere 

speelrondes en de Periode Finals – uit voor hun club; 

- De uitzending van de reguliere speelrondes en de Periode Finals bestaat uit een live registratie van de 

gespeelde Rocket League wedstrijden, waarvan we het scherm filmen. Ook kan het zijn dat na de 

wedstrijden een interviewer wat vragen stelt aan het team over hoe de wedstrijd is verlopen. 

We nemen alles op met camera’s. Het kan zijn dat er kleine stukjes van wat de speler vertelde in het 

interview, gebruikt wordt en samen met wat andere spelers vertelden, tot één reportage wordt gemaakt; 

- De uitzending wordt in zijn geheel uitgezonden op www.youtube.com/keukenkampioendivisie en 

www.twitch.tv/insideesportstv; 

- Het kwalificatietoernooi voorafgaand aan de competitie, wordt niet gefilmd en niet uitgezonden. Op 

www.keukenkampioendivisie/esports vind je meer informatie over de opzet van de competitie. 

 

Zijn er vragen of twijfels, dan kan je terecht bij de contactpersoon die bovenaan dit formulier staat vermeld.  
 
 

2. TOESTEMMING 
 

Graag willen we jouw toestemming voor je medewerking aan het kwalificatietoernooi, de competitie en de daarmee 

gepaard gaande live uitzending en voor de vertoning daarvan op internet. Ook aan je ouder(s) of wettelijke 

vertegenwoordiger(s) vragen we de toestemming. 

 

Graag willen we toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) dat zij ermee instemmen dat je 

het spel Rocket League speelt met jou team.  

 

Wil jij en jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) daarvoor het kader hieronder invullen? 

We willen jullie tot slot vragen om het ondertekende en ingevuld toestemmingsformulier per e-mail toe te sturen 

aan joost@gamersfirst.nl voor uiterlijk vrijdag 4 september 2020. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

  

mailto:joost@gamersfirst.nl
http://www.youtube.com/keukenkampioendivisie
http://www.twitch.tv/insideesportstv
http://www.keukenkampioendivisie/esports
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Ik weet: 
✓ Dat ik meewerk aan een programma over de KKDEPFC 2020-2021. 
✓ Dat ik niet verplicht ben om mee te doen en op elk moment kan stoppen. 
✓ Dat ik opgenomen word op film, wanneer ik het kwalificatietoernooi win en doorga naar de 

competitie. 
✓ Dat wat er uiteindelijk getoond wordt, altijd een selectie en montage is. 
✓ Dat ik bij de bovenvermelde contactpersoon terecht kan als ik nog vragen heb of iets kwijt 

wil, ook na de publicatie.  

Ik geef toestemming om: 
✓ Mee te werken aan de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie, waarvan 

de speelrondes en de Periode Finals worden opgenomen en uitgezonden.  
✓ wel / niet* herkenbaar getoond te worden in de uitzending en dat mijn naam wel / niet* 

vernoemd wordt (*=doorhalen wat je niet wil of omcirkelen wat je wel wil) 
✓ Dat de uitzending op www.twitch.tv/insideesportstv en 

www.youtube.com/keukenkampioendivisie wordt uitgezonden. 
✓ Dat het programma/de uitzending of stukken ervan online geplaatst wordt (websites, 

YouTube, facebook, blog of andere online kanalen). 
 

 
Gelezen, begrepen en goedgekeurd te  ………………………… (plaats) op …………………………(datum) 
 
Naam van de minderjarige: ………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:  
 
                            ……………………………………………………………… 
 
Ik wens gecontacteerd te worden via ……………………………………………………………………… (bijvoorbeeld e-
mail, gsm, messenger, skype, facebook, etc.) 
 
Contactgegevens: ………………………………………………………………………………………… 
 

Ik ga akkoord met de toestemming(en) verleend door de hierboven vermelde minderjarige 
 
Gelezen, begrepen en goedgekeurd te  ………………………… (plaats) op …………………………(datum) 
 
Ik stem ermee in dat de hierboven vermelde minderjarige het spel Rocket League speelt.   
 
Naam van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s):   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hoedanigheid:  

o Moeder 
o Vader  
o Andere (specificeer): ………………………………………… 

 
Handtekening(en):   
 
                                       ………………………………………………………… 
Ik wens gecontacteerd te worden via ……………………………………………………………………… (bijvoorbeeld e-
mail, gsm, messenger, skype, facebook, etc.) 
 
Contactgegevens: ……………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.twitch.tv/insideesportstv
http://www.youtube.com/keukenkampioendivisie
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