Toestemming gebruik en publicatie van een foto en succesverhaal
(PowerSlim Ervaring) door PowerSlim Nederland BV ("PowerSlim")
Ondergetekende:
Naam/voornaam:
Adres:
E-mailadres:
Geboortedatum:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________

• verklaart dat hij/zij* meerderjarig is.
• verklaart dat de foto met zijn/haar* uitdrukkelijke toestemming is gemaakt door PowerSlim, een
PowerSlim Coach of PowerSlim Center in verband met het succesvol volgen van het PowerSlim
afslankprogramma;
• verklaart dat de foto die hij/zij* zelf heeft laten maken niet is bewerkt en met toestemming van de
maker van die foto onbeperkt en kosteloos mag worden gebruikt en gepubliceerd door PowerSlim;
• verklaart dat hij/zij* de PowerSlim Ervaring zelf heeft geschreven (eventueel met de hulp van een
PowerSlim Coach) en geeft PowerSlim toestemming om de PowerSlim Ervaring in te korten,
spelfouten te verbeteren en uitingen over het PowerSlim afslankprogramma, die volgens de wet
ongeoorloofd zijn, weg te laten;
• verleent PowerSlim het recht om de foto en de PowerSlim Ervaring kosteloos en onbeperkt te
gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren in Nederland en in het buitenland (in zowel de
Nederlandse taal als in andere talen) voor de volgende doeleinden: op websites van PowerSlim en
voor andere commerciële doeleinden (zoals brochures, posters en ander drukwerk en op social
media), waarbij PowerSlim de belangen van ondergetekende steeds zorgvuldig in acht zal nemen;
• geeft PowerSlim toestemming de hiervoor genoemde rechten kosteloos en onbeperkt over te dragen
aan derden. Deze derden zijn strikt beperkt tot de buitenlandse vestigingen van PowerSlim, aan
PowerSlim verbonden ondernemingen en licentie- of franchisenemers die het PowerSlim afslankprogramma in het buitenland mogen aanbieden;
• verklaart dat hij/zij* PowerSlim en de hiervoor genoemde buitenlandse vestigingen en/of licentie- of
franchisenemers volledig vrijwaart van alle mogelijke aanspraken op haar/zijn* portretrecht en/of
auteursrechten.
Plaats : _________________________ Datum ______________________________
Handtekening : ________________________________
Wanneer de afgebeelde persoon jonger is dan 18 jaar wordt de foto en de PowerSlim Ervaring
niet gebruikt en gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger.

PowerSlim Nederland BV:
voor deze: ___________________________

