Betreft: Aankondiging schoolfoto’s
’s-Hertogenbosch, 26-09-2017

Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort worden er op school schoolfoto’s (portret en groepsfoto’s)
gemaakt.
Vanuit veiligheidsoverwegingen en om minder werk achteraf voor de docenten te creëren hebben wij
besloten om te werken met een acceptgiro-methodiek. Deze methode wordt al vele jaren gebruikt in het
Voortgezet Onderwijs.


U ontvangt de schoolfoto’s nog steeds via onze school.



De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kiezen welke foto’s u wel of niet wilt
behouden.



De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet inleveren op school !
Hiervoor zit een retourenvelop 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.



Ook de betaling levert u niet op school in, maar doet u zelf door middel van acceptgiro of
internetbankieren.



Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ontvangt u een
betalingsherinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met
verhoging. Uiteindelijk zal een eventuele vordering uit handen worden gegeven.

Om met de acceptgiromethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de
adressen nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject.
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt volledig volgens de WBP (wet
bescherming persoonsgegevens) en is als enige (school)fotograaf ISO 9001:2000 gecertificeerd. Het is tevens
een securitybedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT) diverse politiekorpsen en de
belastingdienst.
Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen.
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt
t.b.v. deze fotoactie.
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, verzoeken wij u dit onze
school binnen 2 weken na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken
en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Er wordt u dan ook geen vrijblijvend fotopakket
aangeboden. Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabestellen via Vandenberg-ID op
telefoonnummer 040-2809666.
Als school hebben wij gekozen voor meer veiligheid en gemak.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
De directie.

