
Overeenkomst formulier Testfase 'Het zorg voor jezelf spel' formulier

Persoonlijke gegevens

Naam Telefoon

Datum Email

Adres Postcode              
                          
Plaats

Bindende voorwaarden

Intellectueel eigendom: 
Alle teksten, vormgeving, logo, inhoud, vallen onder intellectueel eigendom van Marisa van 
Mirre, hierna te noemen: KINDkracht 10. Deze mogen op geen enkele wijze door de persoon, 
zoals geïdentificeerd bij 'persoonlijke gegevens', hierna te noemen: testpartij, worden 
gekopieerd, gedupliceerd, verspreid, gedeeld, zoals beschreven in het auteursrecht.

Publicatie: 
De testpartij zal over 'het zorg voor jezelf spel' niets publiceren, op social media plaatsen, in 
eigen kring delen, of op andere manieren naar buiten brengen, tenzij overlegd en akkoord 
bevonden door KINDkracht 10.
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Behoud: 
De testpartij zal niet zelf met een spel, oefening, gezichtjesset, werkblad, speelmat, 
vragenkaartjesset -of ander niet genoemd onderdeel van het spel- uitkomen, dat lijkt op, delen 
bevat van (teksten), logo, inhoud, vormgeving, van 'het zorg voor jezelf spel', zoals dat 
ontvangen is voor de testfase. Dit behoud, hierna te noemen: concurrentiebeding.

Doelgebruik: 
Deze mogen enkel worden ingezet voor doelgebruik: het testen van het zorg voor jezelf spel, 
zoals overeengekomen met KINDkracht 10, binnen thuissituatie, of op het werk, in één op één 
setting of in een (kleine) groep of, na overleg, binnen een leergroep op een basisschool, of 
school voor voortgezet onderwijs.

Overig: 
De testpartij zal naast het hierboven genoemde, niets doen, dat redelijkerwijs aangenomen 
schade zou kunnen brengen aan materiaal, voorkomen, inhoud of algemeen beeld van 'het zorg 
voor jezelf spel' alsmede KINDkracht 10.

Ondertekening

Hierbij verklaar ik bovenstaande punten gelezen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te 
gaan. Daarbij verklaar ik akkoord te gaan met de verwerking van de gegevens volgens de avg.

Naam                           Plaats Datum

Handtekening:

  
  

Heel veel plezier met het uitproberen van  
'het zorg voor jezelf spel'  

  
ik ben heel benieuwd naar je feedback! ❤ 
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