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Industry Park Terneuzen
Autorisatie voor het maken van:

Delfzijl
Terneuzen

foto’s / films / video-opnamen

1.

In te vullen door department leader
Toestemming is hierbij verleend aan:

Bedrijf:

Naam:
Adres:

Om van of voor de hieronder genoemde objecten en/of doeleinden foto’s, films of video-opnamen te maken, overeenkomstig
met de op de achterzijde van dit formulier vermelde voorwaarden, onder toezicht van de Bedrijfsvertegenwoordiger :

Naam:
Functie:
Afdeling:

Op (datum):
Objecten en/of doeleinden
Aantallen foto’s en films:

Tussen:

en

Uur

Deze foto’s, films of video-opnamen worden gemaakt in opdracht van :

Bedrijf :
Naam:

Afdeling:
Functie:

Toestemmming is verleend door:

Naam:

2.

Handtekening:

In te vullen door de fotograaf / filmer.

Ik, ondergetekende (naam in blokletters):

heb de aan de ommezijde vermelde voorwaarden gelezen, begrepen en ga ermee akkoord.
Handtekening:
Datum:
3.

In te vullen door de Bedrijfs vertegenwoordiger.
Ik verklaar toezicht te hebben gehouden bij het nemen van bovengenoemde foto’s en/of films :

Naam:

Handtekening:

Datum:
4.

Journalistieke productie.
Toestemming via Public Affairs is verleend door:

Naam:

Handtekening:

Datum:
5.

In te vullen door de bedrijfsbewaking.

Merk en type camera:
Toegangsbadgenr.:
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Standaard voorwaarden

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Er mogen alleen foto’s en/of films en/of video-opnames worden gemaakt van de op de voorzijde genoemde
objecten dan wel voor de op de voorzijde genoemde doeleinden en in de daarop genoemde aantallen.
Bij het maken van foto’s en/of films en/of video-opnames dienen de aanwijzingen en richtlijnen van de op de
voorzijde genoemde Bedrijfsvertegenwoordiger gevolgd te worden. De fotograaf en/of filmer zal zich houden aan
Dow’s veiligheidsregelingen. De fotograaf en/of filmer verklaart met de inhoud daarvan bekend te zijn.
Uitstel of nalaten aan de kant van Dow bij 1 of meer gelegenheden om strikte nakoming te verlangen van 1 of
meer van de bepalingen onder deze voorwaarden of enig recht uit te oefenen, zal nimmer worden beschouwd als
afstand voor de toekomst van een van die bepalingen en/of rechten. Deze zullen volledig van kracht blijven.
Het maken van een foto of film is alleen toegestaan met een identificeerbare camera. Mobiele telefoon of ander
draagbaar apparaat is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om foto’s te maken zonder authorisatie. Indien er publicaties aangetroffen worden zonder
deze authorisatie kunnen wij onze rechten ontlenen dat er geen toestemming (authorisatie) was verleend.

Toezichthouders aangesteld door een bevoegd gezag zijn uitgezonderd van voornoemde punt 5. Van de
toezichthouder wordt verwacht dat zij de genomen foto’s doornemen met een vertegenwoordiger van
de afdeling waar deze genomen zijn ten behoeve van evaluatie of beelden Intellectual Property
gevoelige informatie bevatten en het bedrijf informeert wanneer foto’s adhv een WOB verzoek worden
opgevraagd”.
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