
QUITCLAIM / GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 

Registratie nieuwe trailer/commercial 

 

Producent SvO B.V., gevestigd op de Marinevliegkamp 364, 2236 ZZ 

Valkenburg ZH 

Productie Opname commercial /trailer “Soldaat van Oranje – De 

Musical” (hierna: de ‘Commercial’) 
Vertrouwelijke Informatie De registratie van de Commercial en alle overige informatie 

die door Producent wordt verstrekt met betrekking tot de 

Productie, in het kader van de opnames t.b.v. commerciële 

doeleinden 

Ondergetekende / U De persoon die medewerking verleent aan de opname van 

de Commercial en aan wie de Vertrouwelijke Informatie 

wordt verstrekt 

Datum opname 

 

Dinsdag 18 oktober 2022 

 

U verklaart door het ondertekenen van deze quitclaim dat u akkoord gaat met de navolgende bepalingen: 

 

1. U verklaart vrijwillig en voor eigen risico als figurant medewerking te verlenen aan de opnamen voor de 

Commercial. U verklaart door de Producent te zijn geïnformeerd over de aard en inhoud van uw medewerking. 

De Producent besluit of de van uw bijdrage gemaakte opnamen uiteindelijk worden gebruikt in de Commercial.  

2. Door ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het feit dat de Producent de opnamen waaraan 

u heeft meegewerkt naar tijd en territorium en onbeperkt kan gebruiken ten behoeve van alle vormen van 

verspreiding van de Commercial. Verspreiding betekent in deze zin: iedere vorm van verspreiding en 

commercieel gebruik die gebruikelijk en gangbaar is voor een Commercial, platform- en 

techniekonafhankelijk. U kunt daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, denken aan uitzending via televisie, 

internet, gebruik op websites, printmedia, social media en dergelijke.  

3. Door ondertekening van deze verklaring draagt u alle eventueel van toepassing zijnde intellectuele 

eigendomsrechten in verband met uw medewerking aan de opnamen van de Commercial volledig en naar 

tijd en territorium onbeperkt over aan de Producent.  

4. Voor uw deelname/bijdrage aan de opnamen van de Commercial ontvangt u: twee eerste-rangs vrijkaarten 

voor een voorstelling naar keuze van ‘Soldaat van Oranje - De Musical’ in de periode tot en met 23 december 

2022.  

Vertrouwelijke Informatie 

5. Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Producent niet toegestaan om in contact te 

treden met de pers (in de meest ruimte zin van het woord, waaronder printmedia, radio, televisie en/of 

online media) in verband met uw medewerking aan de opnamen van de Commercial. In geval u benaderd 

wordt door vertegenwoordigers van de pers, zult u deze direct doorverwijzen naar Michiel Klerken 

(michiel@soldaatvanoranje.nl).   

6. Het is u daarnaast ook niet toegestaan om op eigen initiatief audio- en/of audiovisuele opnamen te maken 

voorafgaand, tijdens en/of na afloop van de opnamen voor de Commercial. Het gebruik van mobiele 

apparaten is derhalve niet toegestaan in de zaal van de TheaterHangaar. 

7. Het is u zonder voorafgaande toestemming van de Producent niet toegestaan om posts op social media te 

plaatsen m.b.t. uw medewerking aan de opnamen van de Commercial.  

8. Door uw deelname aan de opnamen van de Commercial verkrijgt u Vertrouwelijke Informatie, hetgeen een 

grote commerciële en concurrentiegevoelige waarde vertegenwoordigd. De geheimhouding van de 

Vertrouwelijke Informatie is van cruciaal belang voor de Producent. 

9. Door ondertekening van deze verklaring staat u er dan ook voor in dat u de Vertrouwelijke Informatie – 

ongeacht op welke wijze u de beschikking heeft gekregen over deze Vertrouwelijke Informatie -  strikt 

geheim zal houden. U zult deze Vertrouwelijke Informatie ook niet niet ten behoeve van u zelf en/of ten 

behoeve van derden (doen) gebruiken. 

10. Indien en voor zover u een of meer uit deze verklaring voortvloeiende verplichtingen niet nakomt verbeurt u 

een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 250,- voor iedere overtreding. Deze boete is direct 

opeisbaar zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Deze boete is verschuldigd onverminderd alle 

andere eventuele rechten of vorderingen van de Producent, daaronder in elk geval begrepen het recht van 

de Producent op vergoeding van de door haar geleden directe en indirecte schade. 

11. Door ondertekening van deze verklaring, verklaart u 18 jaar of ouder te zijn.  
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12. Op deze geheimhoudingsverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze 

geheimhoudingsverklaring zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 

Amsterdam.  

Voor gezien en akkoord: 

 

Naam:  ___________________  Handtekening: ____________________ 

 

 

Adres:  ____________________  

 

Woonplaats: ____________________  Plaats/datum: ____________________ 
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