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Vlogger nr:

Aanmeldingsformulier Totum Gastvlogger
Voor- en achternaam vlogger

: ………………………………………………………………………………………………..

Geboortdedatum vlogger

: ………………………………………………………………………………………………..

Adres

: ………………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………………………………………..

e-mail vlogger (indien aanwezig)

: ………………………………………………………………………………………………..

Wij zijn benieuwd naar jou! Vertel ons iets over jezelf. Welke hobby’s heb je? Welke creatieve activiteiten
vind je leuk? Ben je ergens fan van? Wie zijn jouw favoriete vloggers en bloggers?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niet vergeten:
Stuur een leuke foto en/of filmpje van je zelf naar ons per mail.
Deze foto(’s), filmpjes en links zullen wij verder niet publiceren, deze zijn uitsluitend bedoeld om jou alvast te
leren kennen.
Voor de ouders/verzorgers:
Om gastvlogger te zijn voor Totum heeft iedere minderjarige toestemming nodig van zijn/haar
ouders/verzorgers.
Naam ouder/verzorger

: ………………………………………………………………………….………………………………………..

E-mail ouder/verzorger

: ………………………………………….………………………………………………………………………..

Telfoon nummer (s)

: ……………………………………………………………………………………………….…………………..

Datum ondertekening

: …………………………………………………………….……………………………………………………..

Handtekening ouder /verzorger:

Bij het ondertekenen en versturen van dit aanmeldingsformulier van Totum/TM Essentials
BV, gaan zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de vlogger akkoord met de Vlogger
Voorwaarden van Totum/TM Essentials BV en bevestigen deze samen goed te hebben
doorgelezen. Ouders en vlogger geven hierbij toestemming aan Totum/TM Essentials BV
om het filmpje te mogen gebruiken op diverse social media kanalen en de website van
Totum. Maak altijd een kopie voor jezelf van het aanmeldingsformulier.
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Vlogger Voorwaarden Totum /TM Essentials BV
Vloggen voor Totum is hartstikke leuk om te doen. Maar er zijn wel
regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze afspraken hebben
we in deze Vlogger Voorwaarden voor je op een rij gezet. Als jij je
aanmeldt om gastvlogger voor Totum te worden, dan moet je al deze
regels wel naleven:

Wie mag zich aanmelden als Totum Vlogger?
Alle jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 14 jaar mogen zich aanmelden als gastvlogger voor
Totum. Je ouders mogen je altijd helpen met het maken van je filmpje.
Toestemming ouder(s)/verzorger(s) altijd nodig!
Vloggen is leuk, maar bepreek dit altijd eerst met je ouders of zij het ook een goed idee vinden.
Bekijk samen met je ouders eens vlogs van andere vloggers en praat er samen over wat je er leuk
aan vindt en wat niet.
Iedere gastvlogger die zich aanmeldt moet toestemming hebben van zijn of haar ouders. Minimaal
1 ouder/verzorger moet het aanmeldingsformulier ook ondertekenen. Het kan zijn dat
ouders/verzorgers worden opgebeld om de deelname nogmaals te bevestigen.
Waarover gaat jouw vlog?
De vlog die je voor ons mag maken is een vlog over 1 van de knutselsets van Totum. Je krijgt deze
gratis thuisgestuurd en hier mag je een “ unboxing” vlog van maken.
Wat is een unboxing vlog?
Bij een unboxing vlog ga jij een knutselset van Totum uitpakken, bekijken, knutselen en
beoordelen en dit film je zelf (of bijvoorbeeld je ouders) met een smartphone, tablet of camera.
Je hoeft niet alles uitgebreid in beeld te brengen, tussendoor korte shots van verschillende
handelingen is prima. Geen instructiefilmpje dus, maar jouw mening over een knutselset en het
eindresultaat.
Hoe lang mag jouw vlog duren?
Jouw vlog is minimaal 1 minuut lang en maximaal 10 minuten. Probeer het echter zo kort mogelijk
te houden. Ca 3 tot 5 minuten is ideaal. Totum/TM Essentials BV behoudt het recht om jouw video
in te korten indien nodig.
Ga netjes met elkaar om
Vloggen moet leuk zijn voor jou èn al je fans die gaan kijken. Daarom vragen wij jou goed te letten
op je taalgebruik. Dus niet vloeken en schelden. Ook het noemen van personen die niet in beeld
zijn is niet toegestaan.
Mag iemand anders dan de vlogger in beeld zijn?
Als iemand anders dan de vlogger in beeld is, moet deze ook toestemmimg geven voor het gebruik
van de beelden op internet. Dit kan met het standard vlogger aanmeldingsformulier. Geef hierbij
dan ook het vloggernummer (deze krijg je van Totum) van de eerste vlogger door. Toevallige
voorbijgangers mogen dus niet in beeld zijn.
Mogen we een vlog ook met z’n tweeën maken?
Een vlog maken samen met je vriendje, vriendinnetje, broer of zus of misschien wel 1 van je
ouders mag ook. Deze persoon moet zich dan ook aanmelden met het aanmeldingsformulier. Geef
op het formulier dan duidelijk aan met wie je samen gaat vloggen.
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Opsturen van je vlog
Als je vlog helemaal af is, kijk er dan samen naar met jeouders. Zijn jullie allemaal helemaal
tevreden stuur je filmpje dan als MP4 bestand naar marketing@tmessentials.com
Vermeld in deze mail altijd je vloggernummer (deze krijg je van Totum) en je naam, adres en
telefoonnummer.
Waar worden de vlogfilmpjes vertoond?
De ingezonden filmpjes worden vertoond op de diverse social media van Totum (met name
facebook, en You Tube). Het kan dus 1 kanaal zijn of meerdere. Maar mischien komt jouw filmpje
ook op onze website.
1x per week of per 2x weken zal Totum een filmpje online zetten.
Houd dus goed onze social media kanalen in de gaten:
You Tube
: www.youtube.com/TotumVideos
Facebook
: www.facebook.com/totumNL
Instagram
: www.instagram.com/totum.nl
Je ingezonden vlog wordt ook eigendom van Totum/TM Essentials BV en mag gebruikt worden
voor promotionele doeleinden.
Mag ik mijn filmpje op mijn eigen social media plaatsen?
Ieder fimpje dat gemaakt is met knutselsets die wij naar jou hebben gestuurd, mag je ook op je
eigen social media plaatsen maar volg hierbij wel onderstaande regels op:
- Plaats altijd een tag/link naar de pagina van Totum op jouw social media kanaal.
- Houd rekening met deze vlogger voorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan. Deze
gelden ook bij het vertonen van onze knutselsets op je eigen social media.
- Totum/TM Essentials is niet verantwoordelijk voor filmpjes die je zelf upload naar jouw
eigen social media kanalen.
Mag Totum er voor kiezen een filmpje toch niet online te zetten?
Ja, Totum behoudt zich het recht voor om vlogs niet te plaatsen, te verwijderen en/of uit te sluiten
van deelname, als er bijvoorbeeld ongepast taalgebruik wordt gebruikt of er personen zonder
toestemming zijn gefilmd.
Ook als er veel aanmeldingen zijn kan het zijn dat het plaatsen van een filmpje wordt stopgezet of
uitgesteld.
Wat doet Totum bij ongepaste reacties op het filmpje?
Als op social media reacties komen die niet gepast zijn, zal Totum deze z.s.m. verwijderen. Totum
staat voor een gezellige en respectvolle manier van omgaan met elkaar. Zowel in een online als een
offline omgeving.
Wat als ik mij toch nog bedenk?
Wil je misschien toch afzien van deelname na jouw aanmelding? Stuur ons dan een mailtje met je
vloggernummer, naam, adres en telefoonnummer. Wij zullen jouw filmpje dan niet plaatsen. Staat
jouw filmpje al online, dan halen wij deze weer offline.
Heb je nog vragen?
Heb je na het lezen van de voorwaarden nog vragen?
Mail dan naar: marketing@tmessentials.com

