Voorbehouden voor PlayRight
Datum ontvangst:........./........./..............
Datum goedkeuring aansluiting: ......./......../..........
Handtekening vertegenwoordiger PlayRight:
Dossierbeheerder:.......................................................
Aansluitingsnummer:....................
 Volmachtformulier ontvangen

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND
Wie kan aansluiten bij PlayRight? De uitvoerende kunstenaar die meewerkt aan een geluids- of
audiovisuele opname, waarbij hij een auteursrechtelijk beschermd werk interpreteert of uitvoert, kan
zich, als natuurlijk persoon, aansluiten bij PlayRight.
Rechtspersonen (vzw’s, vennootschappen, …) kunnen zich niet aansluiten.
Onder meer acteurs, zangers, musici, dansers, variétéartiesten (goochelaars, jongleurs, humoristen,
enz.) en circusartiesten worden aanzien als uitvoerende kunstenaars. U kan ook aansluiten als
erfgenaam van een overleden kunstenaar.
“Aanvullende kunstenaars” (zoals bijv. figuranten of artistieke producers) kunnen zich niet aansluiten,
want zij worden in de wet van 30 juni 1994 niet als uitvoerende kunstenaar beschouwd.
Wel uitvoerend kunstenaar, maar nog niet aangesloten? Sluit vandaag nog aan!
Gelieve uw gegevens op dit formulier in te vullen. Indien u het formulier met de hand invult, gelieve dit
in zwart, in hoofdletters en met aanduiding van accenten te doen. Door het formulier te downloaden
van onze site, kunt u het ook invullen op uw computer. Stuur ons het ingevulde en gehandtekende
formulier toe. Dit kan op twee manieren: hetzij per post naar PlayRight C.v.b.a. - Belgicalaan 14 - 1080
Brussel, hetzij een gehandtekende gescande/digitale versie per mail naar members@playright.be .

PERSOONLIJKE GEGEVENS ( zoals ze vermeld staan op uw identiteitskaart)
Naam:
Voornamen:
Adres:
Postcode:
Land:
Tel.:
E-Mail:
Website:

Plaats:
Gsm:

Pseudoniem(en)*:
Geboortedatum:

Geboorteland:
Geslacht:  M

Nationaliteit(en)**:
Taalkeuze:  NL
■

■



V

 FR  EN

Naam Bank:
Naam Rekeninghouder:
IBAN code/ account nummer:
BIC/SWIFT code:
*uw pseudoniem of alias is de door uw persoonlijk aangenomen naam, gelinkt aan uw persoon.
**heeft u een dubbele nationaliteit, gelieve beiden hier in te vullen

ERFGENAMEN
Indien u als erfgenaam van een overleden uitvoerende kunstenaar wenst aan te sluiten, vul hier dan de gegevens
van de overledene in.

Naam van de overleden uitvoerende kunstenaar:
Eventuele aansluitingsnummer:
Gelieve ook een kopie van de overlijdensakte en de notariële akte bij te voegen.
Gelieve een exemplaar van dit formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen naar
PlayRight C.V.B.A. .
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VERTEGENWOORDIGING
 Ik wens vertegenwoordigd te worden en stuur in bijlage het ingevulde formulier
“Aanduiding van volmachthouder” mee.
PlayRight biedt zijn aangeslotenen de mogelijkheid om een volmacht te geven aan een derde (agent, manager,
raadsman, boekhouder, …) voor het invullen en indienen van de aangiftes. Het formulier “Aanduiding van
volmachthouder” vindt u via deze link: http://www.playright.be/forms/index Heeft u een volmachthouder aangeduid
dan zal alle communicatie voortaan naar beide partijen verlopen. Het mandaat kan op elk moment worden
herroepen, met onmiddellijke ingang en zonder opzeggingstermijn. Het volstaat om PlayRight hiervan schriftelijk
op de hoogte te brengen. Wenst u van volmachthouder te veranderen dan bezorgt u ons een nieuw formulier.
Vergeet ook niet om schriftelijk uw vorige volmachthouder van de opzeg van volmacht op de hoogte te brengen.

REIKWIJDTE VAN DE FIDUCIAIRE AFSTAND – PRESTATIES & GEOGRAFISCH
Hou er rekening mee dat muzikale prestaties binnen een audiovisuele opname ook rechten genereren.

 Muzikale prestaties
Specifieer voor welke territoria u zich wilt aansluiten.
 Wereldwijd*

 België

 België met toevoeging van volgende landen**:
 Wereldwijd, met uitzondering van de volgende landen:

 Audiovisuele prestaties
Specifieer voor welke territoria u zich wilt aansluiten.
 Wereldwijd*

 België

 België met toevoeging van volgende landen**:
 Wereldwijd, met uitzondering van de volgende landen:

*wereldwijd wil concreet zeggen dat u wenst vertegenwoordigd te worden voor alle landen waar PlayRight een
wederkerigheidsovereenkomst mee heeft. Meer info op www.playright.be .

**vul hier in voor welke specifieke landen u door PlayRight wenst vertegenwoordigd te worden. Hou hierbij
rekening met de landen waarmee PlayRight effectief een wederkerigheidsovereenkomst heeft.

VENNOOT
Als u een actieve rol wilt spelen bij de besluitvorming van PlayRight, kan u vennoot worden, maar
enkel als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u bent 3 jaar actief als uitvoerende kunstenaar en
tijdens deze periode heeft u deelgenomen aan minimum 3 opnames die of gecommercialiseerd of
uitgezonden werden.

 Ik wens vennoot te worden van PlayRight en stuur in bijlage het bewijs van 3 jaar
activiteit en minimum 3 opnames mee in bijlage.
Uw artistieke hoofdactiviteit behoort tot de
 Groep “Muziek”
 Groep “Dramatische Kunst en Dans”

(Aankruisen wat van toepassing is)

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd door het Uitvoerend Comité, volstort u 49,57 euro, de waarde van
één maatschappelijk aandeel van PlayRight op: IBAN-BE33 2100 5916 9446 - BIC-GEBABEBB
U betaalt dit bedrag slechts één keer, het gaat dus niet om een jaarlijks “lidgeld”.

Gelieve een exemplaar van dit formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen naar
PlayRight C.V.B.A. .
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Ik heb kennis genomen van de Statuten, het Algemeen Reglement en de algemene
voorwaarden van de overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand van PlayRight
en ga ermee akkoord.

Opgemaakt in tweevoud te Brussel op ......./......./..........

HANDTEKENING van de uitvoerende kunstenaar (voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
“goed voor fiduciaire afstand overeenkomstig de bijgevoegde algemene voorwaarden”)

Verwerkingsprocedure
De controle van uw aanvraag door uw dossierbeheerder kan 2 tot 8 weken tijd in beslag nemen.
Mocht er informatie ontbreken of mochten er onduidelijkheden zijn, dan contacteren we u hierover.
U ontvangt van ons een ondertekend exemplaar van dit contract zodra uw aanvraag werd
goedgekeurd door de directie van PlayRight.
Op dat exemplaar, in het veld “Voorbehouden voor PlayRight” vindt u dan ook uw aansluitingsnummer
terug dat u kan gebruiken in alle communicatie naar PlayRight. Daar staat eveneens de naam van uw
dossierbeheerder ingevuld.

Algemene voorwaarden van aansluiting en fiduciaire afstand
1.

2.

3.

4.

PlayRight aanvaardt uitsluitend natuurlijke personen als aangeslotene, geen rechtspersonen zoals
vennootschappen of VZW’s, ook al voldoen de aandeelhouders of zaakvoerders aan de
toetredingsvoorwaarden omschreven in de Statuten en het Algemeen Reglement van PlayRight.
Wanneer u als uitvoerende kunstenaar al aangesloten bent bij een buitenlandse beheersvennootschap
voor naburige rechten die eveneens optreedt voor uitvoerende kunstenaars van dezelfde categorie,
en/of u hebt aan dergelijke vennootschap een internationaal mandaat voor het beheer van uw rechten
(met inbegrip van het Belgisch grondgebied) verleend, dan moet u PlayRight daarvan in kennis stellen.
PlayRight zal u meedelen wanneer en onder welke voorwaarden u als aangeslotene van PlayRight kan
worden aanvaard. PlayRight behoudt zich het recht voor om ingeval van dubbele aansluiting de voor u
berekende rechten niet uit te keren. Handelswijzen die strekken tot het zich bedrieglijk toeëigenen van
onverschuldigde rechten, kunnen naargelang de omstandigheden een strafrechtelijke inbreuk uitmaken.
Als gevolg van de overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand zal PlayRight instaan voor de
inning, het beheer en de verdeling van uw naburige rechten als uitvoerende kunstenaar. U staat aldus
uw rechten op uw prestaties als uitvoerende kunstenaar (zowel deze die reeds tot stand zijn gebracht op
het ogenblik van de ondertekening van deze overeenkomst als deze tot stand gebracht tijdens de
looptijd ervan) af aan PlayRight, die deze afstand uitdrukkelijk aanvaardt met het oog op het collectief
beheer zoals omschreven in art.4 .
De fiduciaire afstand van rechten wordt gedaan met het oog op het collectief beheer ervan, met name
het innen en aan de rechthebbenden uitkeren van de rechten verbonden aan de exploitatie van hun
prestaties van uitvoerende kunstenaar, conform de wet en de Statuten en het Algemeen Reglement van
PlayRight. PlayRight zelf stelt geen enkele exploitatiehandeling met betrekking tot deze prestaties.
Aangezien deze afstand in het belang van de rechthebbende wordt gedaan, zal PlayRight alles in het
werk stellen om de inning en de correcte verdeling van de rechten te verzekeren.

(vervolg op pagina 4)

Gelieve een exemplaar van dit formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen naar
PlayRight C.V.B.A. .
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Vervolg - Algemene voorwaarden van aansluiting en fiduciaire afstand
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Het voorwerp van de afstand bestaat uit de hierna bepaalde rechten m.b.t. de (opnamen van) de
prestaties van de rechthebbende, voor zover voor de uitoefening daarvan ingevolge nationale en
internationale regelgeving, of anderszins, de toestemming en/of de tussenkomst van een vennootschap
voor het collectief beheer van naburige rechten mogelijk of vereist is:
a) het recht (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende te reproduceren of te laten
reproduceren;
b) het recht de verhuur of de uitlening van (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende toe te
staan;
c) het recht (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende mee te delen aan het publiek, met
inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het
publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn;
d) het recht (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende door te geven via kabel;
e) het recht op vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik van (opnamen van) de prestaties van
de rechthebbende;
f) het recht op vergoeding voor de reproductie en/of de mededeling aan het publiek ter illustratie bij
onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek van (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende;
g) elk ander recht of recht op vergoeding m.b.t. de (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende
voor zover voor de uitoefening daarvan ingevolge nationale en internationale regelgeving, of anderszins,
de toestemming en/of de tussenkomst van een vennootschap voor het collectief beheer van naburige
rechten mogelijk of vereist is.
U
kan
deze
overeenkomst
zowel
geografisch
beperken
(tot
het
Belgisch
grondgebied/wereldwijd/wereldwijd met uitzondering van bepaalde landen) als naargelang de categorie
prestaties waarvan u al dan niet wenst dat PlayRight collectief de inning, het beheer en de verdeling
voor u waarneemt. PlayRight staat daarvoor echter enkel in voor wat betreft die landen waarvoor zij met
haar plaatselijke zustermaatschappij een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten. Meer informatie
hierover vindt u op onze website: www.playright.be
Indien u deel wenst te nemen aan de besluitvorming binnen PlayRight kan dat, door vennoot te worden.
De toetredingsvoorwaarden vindt u in artikel 9 van de Statuten en artikelen 1 t.e.m. 5 van het Algemeen
Reglement van PlayRight. Deze documenten zijn te vinden op onze website: www.playright.be
U verbindt zich er als aangeslotene toe onverwijld aan uw vaste contactpersoon bij PlayRight elke
wijziging door te geven inzake uw persoonlijke en financiële gegevens, uw vertegenwoordiging en de
reikwijdte van uw afstand van rechten.
De gegevens die u verstrekt, worden verwerkt met het oog op de vervulling van het maatschappelijk doel
van PlayRight, zoals omschreven in artikel 3 van haar Statuten. Beheerder van het gegevensbestand is
PlayRight CVBA - Burg. Venn., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1080 Brussel, aan de
Belgicalaan 14. Krachtens de wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten hebben de
vennoten en mandanten van PlayRight recht op toegang tot en verbetering van hun gegevens.
Elk geschil naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de
Controlecomités zoals omschreven in de artikelen 10 t.e.m. 12 van het Algemeen Reglement van
PlayRight.
U kan als aangeslotene deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van een
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Voor zover dergelijke opzegging ten laatste zes maanden
voor het einde van het boekjaar is ontvangen, zal de terugtrekking van de rechten uitwerking hebben de
eerste dag van het volgende boekjaar. Indien de opzegging van de terugtrekking minder dan zes
maanden voor het einde van het boekjaar wordt ontvangen, heeft de terugtrekking uitwerking de eerste
dag van het boekjaar dat volgt op het daarop volgende boekjaar. De terugtrekking van de rechten
gebeurt zonder afbreuk te doen aan de rechtshandelingen die voordien door de vennootschap zijn
gesteld.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Statuten en/of het Algemeen
Reglement van PlayRight, geldt de volgende hiërarchie: 1) Statuten 2) Algemeen Reglement 3) deze
algemene voorwaarden.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Voor alle geschillen die
voortvloeien uit deze overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van het Brusselse arrondissement
bevoegd.

Gelieve een exemplaar van dit formulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen naar
PlayRight C.V.B.A. .
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