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De Veluwezaal en IJsselzaal beschikken over een geavanceerd 

camerasysteem, waardoor het mogelijk is om een video-

registratie van de plechtigheid te maken en online live mee te 

kijken. Ook is de registratie tot 30 dagen na de plechtigheid 

kosteloos terug te kijken. 

Wilt u een blijvende herinnering? Dan kunt u online een usb of 

dvd met de opname bestellen.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening dient u op het 
opdrachtformulier aan te geven dat u geen bezwaar heeft tegen het 
registreren van de plechtigheid. Ook hebben wij het e-mailadres van de 
opdrachtgever nodig.

Na aanvraag van de plechtigheid ontvangt de opdrachtgever per e-mail een 
unieke meekijkcode. Met deze meekijkcode kunt u:
• De plechtigheid live via internet volgen. Als opdrachtgever kunt u de 

code doorsturen aan maximaal 25 andere IP-adressen. Willen meer 
mensen live meekijken dan zijn de extra kosten (voor maximaal 100  
IP-adressen) € 82,00. Wij horen dit graag uiterlijk 2 werkdagen voor 
aanvang van de plechtigheid van u. Meer dan 100 IP-adressen?  
Dat is op aanvraag mogelijk.

• De plechtigheid 30 dagen terugkijken via internet. 

Na afloop van de plechtigheid ontvangt de opdrachtgever per e-mail een 
unieke bestelcode. Met deze bestelcode kunt u:
• Een opname van de plechtigheid op usb of dvd bestellen. 

In verband met de privacywetgeving wordt deze code alleen naar de 
opdrachtgever verstuurd.

• De plechtigheid 30 dagen terugkijken via internet.

De kosten van een opname op usb of dvd (€ 93,00) worden direct 
afgerekend via iDEAL. De usb/dvd wordt binnen enkele dagen geleverd.

Van de beeld- en geluidregistratie hebben wij uiteraard melding gemaakt bij het 

College Bescherming Persoonsgegevens.


