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Persoonsgegevens:

Achternaam deelnemer : 

Tussenvoegsel deelnemer : 

Voornaam deelnemer : 

Voorletters deelnemer : 

Geboortedatum deelnemer 
: 

Geslacht 

: 

o Man

o Vrouw

o Zeg ik liever niet

Heb je allergieën? : 
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Gebruik je medicijnen? : 

Speciale eet gewoontes (Vegetarisch, etc.)? : 

Ouder/Voogd gegevens: 

Ouder/Voogd naam* : 

ICE Naam : 

In Case of Emergency (ICE) Contactpersoon in geval van noodgevallen. 

ICE Telefoonnummer : 

Telefoonnummer van ICE contactpersoon. 

*Alleen verplicht wanneer deelnemer jonger dan 18 jaar is.
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Contact gegevens: 
 

  
 

Persoonlijk email adres :  

  
(Niet Fontys/School email adres) 

Mobiele telefoon (Nederlands) :  

  
 

 

  

School / Team Rembrandts gegevens: 
 

School naam :  

  
 

Studie :  

  
 

Jaar dat je bij Team Rembrandts kwam :  

  
 

Ander dingen die wij moeten weten / 
Noties 

:  
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Deelnemer (en de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) verklaart hierbij het 
registratieformulier voor Team Rembrandts - zoals hierboven vermeld - zorgvuldig te hebben 
gelezen en nageleefd. Door hieronder te tekenen, stemt de deelnemer (en de ouder / voogd 
van deelnemer onder de 18 jaar) ermee in dat hun beperkte persoonlijke informatie * kan 
en mag worden bekendgemaakt aan derden. 
 
* Deze persoonlijke gegevens staan in onze privacyverklaring die u kunt vinden op www.teamrembrandts.com.  

 
 

Datum: ___________________        Plaats: ___________________________ 
 

Naam deelnemer: Naam Ouder/Voogd*: 

Handtekening: Handtekening: 

 
*Als deelnemer niet 18 jaar of ouder is. 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

In te vullen door het bestuur. 

 
Overeenkomst lidmaatschap 
Het leadership gaat ermee akkoord dat de deelnemer zich bij Team Rembrandts mag 
aansluiten. 
 
Datum: ___________________  
 

Naam Leadership lid: 

Handtekening: 

 
 

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet en stuur een mail naar hr@teamrembrandts.com.  
 

 
 

Stuur het Registratieformulier ondertekend op naar hr@teamrembrandts.com.  

http://www.teamrembrandts.com/
mailto:hr@teamrembrandts.com
mailto:hr@teamrembrandts.com
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De onderstaande veiligheidsprocedures en voorschriften zijn van toepassing op iedereen die 
activiteiten uitvoert onder het gezag van Team Rembrandts. Dit betreft leden van Team 
Rembrandts en personen die evenementen bijwonen die worden georganiseerd door Team 
Rembrandts en zijn medewerkers en al die op de bouwlocatie van Team Rembrandts 
komen. 
 
Lees de voorschriften zorgvuldig door en plaats uw handtekening op de laatste pagina als 
bewijs van naleving. Het ondertekende formulier wordt toegevoegd aan uw 
personeelsdossier. 
 
 
Algemene voorschriften 
 
Iedereen is verplicht om: 
 

1. Gebruik uw gezond verstand bij het beoordelen van situaties met betrekking tot 
veiligheid en onderneem onmiddellijk actie om uw veiligheid veilig te stellen, evenals 
de veiligheid van anderen. 
 

2. Actie ondernemen wanneer (mogelijk) gevaar zich voordoet en dit (mogelijke) gevaar 
melden aan een Mentor. 

 
3. Rijd langzaam op het bouwlocatiegebied en houd rekening met eenrichtingsverkeer 

en alle wettelijke verkeersregels. 
  

4. Houd nooduitgangen te allen tijde vrij. De nooduitgangen mogen alleen in 
noodsituaties worden gebruikt. 

 
5. Houd algemene orde en fatsoen in de werkgebieden en gangpaden, evenals het 

juiste gebruik van hulpmiddelen in de werkruimte. 
 

6. Houd minimaal een meter afstand van draaiende machines zonder verdere 
goedkeuring van een Mentor.  

 
7. Volg veiligheidsinstructies van een derde partij op bij het werken op hun locaties 

(bijvoorbeeld van partners of leveranciers) en neem de Team Rembrandts 
Veiligheidsinstructies als een minimumnorm in dit geval. 

 
8. Houd gangpaden en voetpaden te allen tijde vrij. Het is niet toegestaan om goederen 

of (tijdelijke) materialen te parkeren zonder rekening te houden met de veiligheid op 
de gangpaden / voetpaden. 
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Iedereen is verboden om:  
 

1. Onnodige schreeuwen of gooien, slopen of laten vallen van objecten. Dit om te 
voorkomen dat anderen bang worden. 
 

2. Dragen van banden, hoeden / caps, halskettingen, b.v. in de werkplaats of in de pit. 
Te worden beoordeeld door de Mentoren. 

 
3. Het gebruik van of bezit van alcohol en / of drugs binnen de bouwlocatie, zowel 

tijdens als buiten de werkuren. 
 

4. Roken binnen de bouwlocatie van Team Rembrandts. Dit geldt ook voor de 
voorbereidingen om te roken (een sigaret rollen). 

 
5. Het alleen werken in een kamer, ook niet als u overwerkt. 

 
6. Open van nooduitgangen of verwijder van beveiligingsmaatregelen. 

 
Bovendien kunnen leden weigeren om acties te ondernemen (opgelegd door een mentor of 
partner) die naar hun mening onveilig zijn. Wanneer dit gebeurt, moet het lid dit melden aan 
het bestuur van Team Rembrandts met een rede van de weigering. 
 
 

Beschermende maatregelen 
 
Iedereen is verplicht om: 
 

1. Draag en gebruik Persoonlijke bescherming kleding in de volgende situaties:  
a. Bij activiteiten waarbij iedereen verplicht is om veiligheidsschoenen te dragen, 

werkkleding (zoals overall en / stof stofjas) op elk moment.  
b. Situationele of oppervlaktebeperkte maatregelen zoals veiligheidsbril, 

oordopjes, helm, veiligheidsharnas voor werken op hoogte, stofhoezen, 
geïsoleerd gereedschap als zodanig. 
 

2. Op de hoogte zijn van aanwezige gevaarlijke goederen / gevaarlijke stoffen en veilig 
gebruik ervan. (zie ook actiepunten voor inventaris per afdeling). 
 

3. Het juiste gebruik van hijs- en hefwerktuigen. Heffen en hijsen over andermans hoofd 
is verboden. 

 
4. Plaats afval direct in de juiste container of afvalbak. 

 
5. Gebruik van een verlengsnoer op de juiste manier en voorkom struikelen als gevolg 

van het gebruik. 
 

6. Moet een veiligheidsgordel en -helm dragen bij werkzaamheden boven 2,5 meter. 
Teamleden die in de buurt werken, moeten ook een helm dragen. 

 
7. Toestemming hebben van een Mentor om spuitbussen (vernis, tectyl, Motorplast, 

remreiniger) te gebruiken op de daarvoor ingerichte plaatsen. 
 

8. Stop met het gebruik van kapotte dingen (zoals kettingen, kabels, touwen, 
gereedschap, elektrodraden en contactdozen) en bied het materiaal rechtstreeks aan 
een Mentor voor reparatie of verwijdering. Gooi deze items niet zelf weg.  
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Versie: 1.4, 15-09-2021               Geprint: wo. 15 sep. 2021                                                                                    Blz. 3 of  4 

 
 Activiteiten 
 

1. Installaties en machines moeten in de veiligheidsmodus worden achtergelaten (laat 
bijvoorbeeld nooit een machine draaien als u weggaat).  
 

2. Gebruik alleen machines na goedkeuring van een Mentor. Tijdens overuren en op 
zaterdag alleen na goedkeuring van de verantwoordelijke persoon tijdens productie / 
montage gedurende dat deel van de dag. 

 
3. Geen ongeoorloofd gebruik van machines en installaties. Operaties kunnen alleen 

worden gestart na goedkeuring van een Lead Mentor of na de verantwoordelijke 
persoon die dit gebruik tijdens overuren kan goedkeuren. 

 
4. Niemand mag werken met gas, lucht, elektriciteit en water zonder toestemming van 

het nutsbedrijf. 
 

5. Verwijder nooit veiligheidsmaatregelen en ontkoppel nooit een brand- of 
veiligheidsalarm. 

 
6. Gebruik altijd een afzuigkap tijdens het lassen of solderen. 

 
7. Niet leunen of hangen aan machines of installaties, zelfs als ze niet functioneel zijn. 

 
8. Vorkheftrucks mogen alleen worden gebruikt door degenen aan wie een vergunning 

is verleend.  
 

9. Wanneer u perslucht gebruikt om splinters of vuil te verwijderen, zorg er dan voor dat 
uw medeleden geen hinder ondervinden. Informeer hen vóór het gebruik van 
perslucht, zodat maatregelen kunnen worden genomen om overlast te voorkomen.  
 

 
Betreffende bezoekers die zich op de bouwlocatie moeten bevinden. 
 

1. Als bezoekers in de buurt van werkende leden of de robot zijn, moeten ze een 
veiligheidsbril dragen.  
 

2. Het dragen van minimale persoonlijke beschermingsmaatregelen (waaronder 
veiligheidsschoenen) door leden die vaak in de werkplaats zijn of aan de robot 
werken is verplicht. Bijvoorbeeld, softwareleden tijdens het testen en besturen van de 
robot.  
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Toestemming en vrijgave overeenkomst 
 
1. Deelnemer (of de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) begrijpt dat bij 

deelname aan Team Rembrandts de deelnemer blootstelt aan de risico's van letsel, 
inclusief maar niet beperkt tot letsel door: het bouwen, heffen en gebruiken van 
elektrische / mechanische robots en robot componenten; gereedschap gebruiken; 
andere deelnemers; fysieke activiteiten; en andere activiteiten in verband met 
deelname aan Team Rembrandts. Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat hij / 
zij, als hij 18 jaar of ouder is, primair verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen 
veiligheid en de veiligheid van anderen door zelf-geïnitieerde acties.  
 

 

 
Deelnemer (en de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) verklaart hierbij de 
veiligheidsnormen van Team Rembrandts (voorschriften) - zoals hierboven vermeld - 
zorgvuldig te hebben gelezen en nageleefd. Door hieronder te tekenen, stemt deelnemer (en 
de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) in met deze toestemming en vrijgave. 
 
 
 

Datum: ___________________       Plaats: ___________________________ 
 
 

Naam Deelnemer: Naam Ouder / Voogd*: 

Handtekening: Handtekening: 

 
*Als deelnemer niet 18 jaar of ouder is. 
 
 
 
 
 
 
 

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet en stuur een mail naar hr@teamrembrandts.com.  

 

Stuur het Algemene veiligheidstandaarden formulier ondertekend op naar 
hr@teamrembrandts.com. 

mailto:hr@teamrembrandts.com
mailto:hr@teamrembrandts.com
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Toestemming- en Vrijwaringsovereenkomst 
1. Deelnemer (en de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) begrijpt dat er live

uitzendingen, foto's, video’s en andere opnames kunnen worden gemaakt van team
leden van Team Rembrandts, inclusief de deelnemer. Deelnemer (en de ouder /
voogd van deelnemer onder de 18 jaar) stemt in met die uitzendingen, foto's, video’s
en andere opnamen en het gebruik daarvan als onderdeel van de records van Team
Rembrandts en om Team Rembrandts visie, FIRST en hun programma's (FIRST
Robotics Competition, FIRST Tech Challenge, FIRST LEGO League, FIRST LEGO
League Junior) te promoten.

2. Deelnemer (of de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) stemt in met het
verzamelen en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens, van de soorten
en voor de doeleinden die zijn weergegeven in het Privacy beleid van Team
Rembrandts. Het Privacy beleid van Team Rembrandts is beschikbaar op
https://teamrembrandts.com/privacy-dutch/ of door een exemplaar aan te vragen door
Team Rembrandts te e-mailen op hr@teamrembrandts.com. Deelnemer (of de ouder
/ voogd van deelnemer onder de 18 jaar) erkent dat hij het Privacy beleid van Team
Rembrandts heeft gelezen, begrepen en positief heeft aanvaard.

Deelnemer (en de ouder / voogd van deelnemer jonger dan 18 jaar) verklaren hierbij het 
Team Rembrandts Sociaal Media toestemming- en vrijwaringsovereenkomst - zoals 
hierboven vermeld - zorgvuldig te hebben gelezen en nageleefd. Door hieronder te tekenen, 
stemt deelnemer (en de ouder / voogd van deelnemer onder de 18 jaar) in met deze 
vrijwaring en geeft Team Rembrandts toestemming om beelden te vergaren voor 
bovenstaande doeleinden. 

Datum: ___________________      Plaats: ___________________________ 

Naam Deelnemer: Naam Ouder / Voogd*: 

Handtekening: Handtekening: 

*Als deelnemer niet 18 jaar of ouder is.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet en stuur een mail naar hr@teamrembrandts.com. 

Stuur het Social Media Toestemmings- en Vrijgaveformulier op naar 
hr@teamrembrandts.com.  

https://teamrembrandts.com/privacy-dutch/
mailto:hr@teamrembrandts.com
mailto:hr@teamrembrandts.com
mailto:hr@teamrembrandts.com
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