
  

 

 
 

 

 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit havo en vwo 

 

 

 

 

Oldenzaal, 5 oktober 2022 

 
 
 
Betreft: informatie schoolfotograaf/beeldmateriaal 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Op 10 en 11 oktober komt de schoolfotograaf op onze school om alle leerlingen uit alle havo en 
vwo klassen te fotograferen.  

 
De fotograaf heeft, om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, enkele 
persoonsgegevens nodig. Te weten: de volledige naam- en adresgegevens, klas, 
leerlingennummers en e-mailadressen. Dit is ten behoeve van het herinnerings- en 
betalingstraject.  
 
Wij zullen deze informatie aan de schoolfotograaf overhandigen. Middels een overeenkomst leggen 
wij vast, dat de verstrekte informatie uitsluitend ten behoeve van deze fotoactie wordt gebruikt. 

Onze fotograaf VandenBerg-ID werkt volledig conform de nieuwe wetgeving AVG en garandeert dat 
de persoonsgegevens streng worden bewaakt en zorgvuldig worden gebruikt.  

 
Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 7 oktober voor 09.00 

uur a.s. kenbaar te maken via e-mail: frontoffice.lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl. Wij zullen 
dit bezwaar daaraanvolgend aan de fotograaf doorgeven. Er wordt in dit geval geen fotopakket 

aangeboden. Wel willen wij als school het beeldmateriaal van de examenleerlingen graag voor het 
publiceren in en realiseren van het jaarboek gebruiken. 

 
Indien wij geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit, dat u tegen bovengenoemde geen 
bezwaar heeft. 
 
De foto’s worden u vervolgens vrijblijvend aangeboden. U kunt kiezen welke foto’s u wilt kopen. De 
retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet inleveren op school! Hiervoor zit een 
retourenvelop (port betaald) bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door ons 

ingeschakelde fotograaf Vandenberg-ID terug kunt retourneren. Dit is kosteloos middels een 
antwoordnummer. 
 
De betaling voor de foto’s doet u rechtstreeks en digitaal aan Vandenberg-ID. Let op! Wanneer u 
geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ontvangt u een herinnering van 
de fotograaf, eventueel gevolgd door een betalingsherinnering, wat kan leiden tot een vordering. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mevr. E. Roelofs 
Coördinator Dienst Onderwijs Service 
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