Aan:
Functie:
Instelling:

(naam)
(functie)
(naam instelling)

Plaats:
Datum:

Geachte heer/mevrouw,
Ten aanzien van vaccinaties & testen, eventueel uitgevoerd op scholen, doen verschillende berichten
de ronde op/in diverse media. Wij hebben de behoefte hierin geheel transparant en duidelijk te zijn en
daarom verklaren wij u het volgende:
Wij, ouders van onderstaand kind, geven nadrukkelijk GEEN toestemming om ons kind op welke wijze
dan ook, door wie dan ook, met wat dan ook te (laten) vaccineren of chips inplanten, in de ruimste zin
des woords, ongeacht met welk oogmerk u of diegene dit doet of laat doen, tijdens het verblijf op uw
school, maar ook daarbuiten, onder schooltijd. Wij geven nadrukkelijk ook GEEN toestemming om ons
kind op welke wijze dan ook, door wie dan ook, op wat dan ook te laten testen zoals, maar niet uitsluitend,
coronatests en/of neusswabs, in de ruimste zin des woords, ongeacht met welk oogmerk u of diegene
dit doet of laat doen, tijdens het verblijf van ons kind op uw school, maar ook daarbuiten, onder schooltijd.
U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alles dat er met ons kind tijdens schooltijd gebeurt. U
mag en kan de aanwezigheid van ons kind nooit opvatten als toestemming.
Wij verwachten van u dat u ons direct informeert indien u zaken zou waarnemen die bovenstaande
zouden kunnen ondermijnen. Wij verwachten van u dat u ons direct in de gelegenheid stelt om
maatregelen te treffen teneinde bovenstaande te kunnen waarborgen.
Indien u bovenstaande niet honoreert en ons kind toch gevaccineerd en/of getest zou worden pleegt u
meerdere strafbare feiten zoals, maar niet uitsluitend, art 284 Sr, art 365 Sr en art 273f waarvan wij
aangifte zullen doen. Ook gaat u met ons in contract, waardoor wij aan u een direct verbeurde & direct
opeisbare, bij voorraad uitvoerbare, contractuele dwangsom zullen opleggen van €1.000.000 per geval
welke zonder tussenkomst van rechter direct kan worden geïnd. Deze dwangsom leggen wij u op in
privé, onverminderd ons recht om u ook in functie aansprakelijk te stellen. Deze dwangsom moet u dan
binnen 7 dagen betalen. Bovenstaand onverminderd ons recht om extra schade te claimen. Onze
overige voorwaarden blijven van toepassing, deze kunt u bij ons opvragen.
U bent nu voldoende geïnformeerd, u bent nu voldoende gewaarschuwd. Art 3:11 is voor u van
toepassing.
Met vriendelijke groeten,

Naam ouder(s):

Handtekening:

Naam kind(eren):

www.RIVM.nl: Vaccinatie is een medische handeling waarvoor toestemming van de ouder (en het kind vanaf 12
jaar) noodzakelijk is.
GW Artikel 11 GW: Iedere burger zelf bepaalt welke medische handelingen – waaronder vaccinaties vallen –
worden toegepast op zijn of haar lichaam. Er is geen enkele wettelijke grond voor scholen om kinderen op basis
van fysieke aanwezigheid te kunnen vaccineren.
UVRM art 3: Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

