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Intentieverklaring 2020-2021 

Araumi Daiko vzw - Academie 

 
 
 
Ter ondersteuning van de taiko-opleiding, die georganiseerd wordt door Araumi Daiko vzw, heeft 
Grete Moortgat de toestemming gegeven om de partituren en de video’s die opgenomen worden in 
de lessen en trainingen ter beschikking te stellen.  
Deze kan je terugvinden op de website www.araumidaikoacademy.com. 
Om misbruik te voorkomen hebben we echter goede afspraken nodig.  
 
We moeten er met z’n allen over waken dat het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt  

- enkel gebruikt wordt voor persoonlijke doeleinden;  
- enkel gebruikt wordt in het kader van de activiteiten van Araumi Daiko vzw; 
- niet wordt doorgegeven;  
- enkel gebruikt wordt om de aangeleerde ritmes en stukken te herhalen;  
- het bijwonen van de lessen of trainingen niet vervangt.  
- verder dient  u elke associatie met andere taiko groepen duidelijk te vermelden bij inschrijving 

 
Wanneer u zichzelf terugvindt op één van de video’s of foto’s op vernoemde website, en u hebt 
hiertegen bezwaren, volstaat het sturen van een e-mail met verwijzing naar de bezwaarde materialen 
naar inschrijvingen@araumidaiko.com om het materiaal te laten verwijderen.  
 
Met het ondertekenen van dit document, verklaart u zich te houden aan bovenstaande afspraken en 
krijgt u toegang tot vernoemde website zolang u lid bent van Araumi Daiko vzw en zolang u de lessen 
regelmatig bijwoont. Overtreden van deze regels kan leiden tot onmiddelijke stopzetting van uw 
lessen, zonder terugbetaling van les- en lidgelden. 
 
Meer informatie over de aanmeldingsprocedure is te vinden op 
https://www.araumidaikoacademy.com/registration 

 
Naam:  
 
Mailadres:  
 
Datum:                                                                                           
 
Handtekening:  
 

 

 
Gelieve dit document te sturen naar  
inschrijvingen@araumidaiko.com 

Dit document vervangt alle vorige. Van zodra dit document wordt vrijgegeven vervallen alle oudere versies. Indien u toegang 
wil tot de trainingswebsite dient u jaarlijks de up-to-date intentieverklaring in te dienen. 


