
 

 

 

Aan : de ouder(s) / verzorger(s) van alle leerlingen 
 

 

Putten, 30 september 2021 
 
 

Betreft: Schoolfotograaf  
 

Geachte ouder /verzorger, 

Volgende week worden op onze school weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret- en/of 

groepsfoto’s) gemaakt. In deze brief informeren wij u graag puntsgewijs over de werkwijze 

zoals wij die met de schoolfotograaf Vandenberg-ID hebben afgesproken. 

 U ontvangt de schoolfoto’s tenzij anders aangegeven. 
 De schoolfoto’s worden u vrijblijvend aangeboden. U kunt zelf kiezen welke foto’s u 

wil  behouden. 
 De schoolfoto’s die u niet wenst te behouden kunt u eenvoudig en kosteloos met een 

bijgesloten retourenveloppe aan Vandenberg-ID retourneren. 
 Betalingen vinden plaats middels internetbankieren of een overschrijvingsformulier. 
 Wanneer u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig de verschuldigde vergoeding 

betaalt, ontvangt u een herinnering van de fotograaf. Bij een eventuele tweede 
herinnering worden extra kosten in rekening gebracht. Wanneer ook na een tweede 
herinnering geen betaling plaatsvindt, wordt de vordering door Vandenberg-ID uit 
handen gegeven. 

 Teneinde deze werkwijze effectief te laten verlopen, heeft de schoolfotograaf naast de 
naam van de kinderen, ook de adresgegevens nodig. 

Vandenberg-ID werkt volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

is als enige schoolfotograaf ISO 9001:2015 gecertificeerd. Vandenberg-ID is tevens een 

securitybedrijf en werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), diverse 

politiekorpsen en de belastingdienst. 

Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen. 

Middels een verwerkerscontract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school 

verstrekken alleen zullen worden gebruikt in het kader van de schoolfotografie. 

Wanneer u als ouder bezwaar heeft tegen het maken van schoolfoto’s van uw kind(eren), het 

verstrekken van de genoemde gegevens en het ontvangen van het fotopakket welke u tegen 

betaling geheel of deels kunt behouden, dan verzoeken wij u dit onze school binnen 1 week 

na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken (stafah@groevenbeek.nl). Wij zullen dit 

bezwaar dan verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de schoolfotograaf. In dat 

geval wordt u dan ook geen fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de schoolfoto’s 

achteraf bestellen via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee op de juiste wijze te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de directie 

 

 

 

 
 


