
Apple Zomerkamp in de Apple Store
Toestemmingsformulier voor minderjarigen

Dit toestemmingsformulier moet worden ondertekend door een ouder of wettelijke 
voogd van het deelnemende kind. Ondergetekende verklaart dat hij/zij de ouder of voogd 
van het onderstaande kind is en als zodanig bevoegd is om dit formulier te ondertekenen. 

Vul de volgende gegevens in:

Deelnemer Zomerkamp   Leeftijd

Contactgegevens voor noodgevallen:

Naam

Adres

Plaats  Provincie  Postcode

Telefoonnummer (                )

Hierbij verleen ik toestemming voor deelname van mijn kind aan het Apple Zomerkamp 
in de Apple Store en verklaar ik akkoord te gaan met de hier genoemde voorwaarden. 
Hierbij vrijwaar ik Apple Inc. alsook zijn directeuren, bestuurders, medewerkers, gelieerde 
ondernemingen, dochterondernemingen, contractanten en vertegenwoordigers 
("Apple medewerkers") van alle claims en schade, van welke aard dan ook, die 
voortvloeien uit of verband houden met de deelname van mijn kind aan het 
Apple Zomerkamp in de Apple Store. Ik ben 18 jaar of ouder. Ik heb de 
onderstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Handtekening 

Naam in blokletters  Datum

Adres

Plaats  Provincie  Postcode

Telefoonnummer (                )

Voorwaarden

Het Apple Zomerkamp-programma van de Apple Store is bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Inschrijving en 
deelname is gratis. Plaatsen worden toegewezen op volgorde van inschrijving. Elk kind mag slechts één (1) keer aan 
een Apple Zomerkamp-workshop meedoen. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven voor het Apple Zomerkamp 
kan op http://www.apple.com/nl/retail/zomerkamp van 25 juni 2015 tot en met 10 augustus 2015. De inschrijving 
kan eerder worden gesloten indien het door Apple bepaalde maximale aantal deelnemers zich heeft ingeschreven. 
De Apple Zomerkamp-workshops worden aangeboden op de datums die worden vermeld op 
http://www.apple.com/nl/retail/zomerkamp. De Apple Zomerkamp-workshops vinden plaats van 9.00 tot 10.30 uur en  
van 11.00 tot 12.30 uur in de aangegeven Apple Store, tenzij anders vermeld. De tijden van de Apple Zomerkamp-sessies  
in jouw Apple Store zijn te vinden op http://www.apple.com/nl/retail. Iedere deelnemer aan een Apple Zomerkamp  
moet vóór het begin van het Zomerkamp dit toestemmingsformulier overleggen. Dit formulier moet zijn ondertekend  
door een ouder of wettelijke voogd.

Alle deelnemers aan een Apple Zomerkamp moeten gedurende elke Zomerkamp-sessie worden begeleid door een ouder 
of wettelijke voogd. Het programma, de locatie of het tijdstip van een Apple Zomerkamp-sessie kan worden gewijzigd. 
Apple Zomerkamp-sessies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd. Het Apple Zomerkamp is niet 
inwisselbaar voor geld en vertegenwoordigt geen geldwaarde. Het Apple Zomerkamp wordt uitsluitend voor informatieve 
doeleinden gehouden. Apple is niet aansprakelijk jegens de deelnemers en wijst hierbij alle expliciete dan wel impliciete garanties 
van welke aard dan ook af. De deelnemers aan een Apple Zomerkamp zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelingen tijdens 
het Apple Zomerkamp. Apple behoudt zich het recht voor om deelnemers van het Apple Zomerkamp te verwijderen wegens 
gedrag dat naar de mening van Apple onaanvaardbaar is. De Apple Zomerkamp-deelnemers dienen aan het eind van de 
sessie opgehaald te worden door hun ouder of voogd. De ouder of voogd moet zich daarbij kunnen identificeren. Apple is niet 
verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen. De ouder of voogd erkent dat hij/zij aansprakelijk  
is voor eventuele materiële schade of persoonlijk letsel voortvloeiende uit de handelingen van zijn/haar kind tijdens een 
Apple Zomerkamp. De ouder of voogd stemt erin toe dat indien nodig eerste hulp aan zijn/haar kind wordt verleend.
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