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Bijlage II 

 
 

Toestemmingsovereenkomst (voorbeeld) 

 
 
Bevestiging 
Op 12 juni, 26 en 28 juli jl. hebben aan [adres] te Paramaribo bijeenkomsten 
plaatsgehad waarbij het levensverhaal van ondergetekende is verteld en op-
genomen. De gesprekken zijn gevoerd met Pam H. Zuurbier en aan beide 
gesprekken hebben - in directe zin - geen andere personen deelgenomen. Het 
levensverhaal is volledig opgenomen met BM 575 Sony Dictator en zal door 
Pam H. Zuurbier getranscribeerd worden en tot een leesbare tekst worden 
omgezet. De tapes en transcripten worden eigendom van het onderzoeksin-
stituut waaraan Pam H. Zuurbier zal promoveren. 
 
Toestemming 
Ondergetekende verleent Pam H. Zuurbier toestemming het volledige trans-
cript te lezen, te gebruiken en te citeren voor onderzoeksdoeleinden. Tevens 
verleent ondergetekende Pam H. Zuurbier het recht citaten uit het transcript 
te gebruiken voor publicaties die tot doel hebben zijn onderzoek toe te lich-
ten. De opnamen zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan het pro-
motieonderzoek waaraan Pam H. Zuurbier werkt en waarvan ik kennis heb 
genomen. Geen (re)producties van het transcript, zowel in deel als geheel, 
mogen worden verveelvoudigd op microfilm, tekstverwerker, typemachine, 
fotokopieën, etc. zonder voorafgaande toestemming van de auteur of het 
onderzoeksinstituut. 
 
Privacy bescherming 
Pam H. Zuurbier ziet er strikt op toe dat in alle publicaties mijn personalia 
worden vermeden of worden veranderd om redenen van privacy. Hiervan 
kennis te hebben genomen, teken ik,  

     
(handtekening) 
___________________________ 
 
(datum) 
__________________________ 
 
 

 

 


