
NIEUW
PLAYRIGHT+
PLATFORM

FOR ARTISTS BY ARTISTS

LINK NAAR HET PLATFORM BESCHIKBAAR IN BESCHRIJVING

https://playright.be/fr/playright-plus/


PlayRight+ heeft een platform
gelanceerd voor projecten en
organisaties die een meerwaarde
brengen aan de gemeenschap van
uitvoerende artiesten.

AANVRAGEN VOOR
FINANCIËLE STEUN
VERGEMAKKELIJKEN
EN AUTOMATISEREN

DOEL



GEBRUIKSAANWIJZING

BEN JE BENIEUWD HOE
HET WERKT?
OF WIL JE EEN
AANVRAAG INDIENEN? 

VOLG DEZE
INSTRUCTIES...



HOE INSCHRIJVEN/HOMEPAGE

Als je een nieuwe gebruiker bent, moet
je op de homepage registreren.

Als je al lid bent van PlayRight, kun
je ook je PlayRight-logingegevens

gebruiken.
 



Je komt op de pagina waar je
al je steunaanvragen van PR+
kunt vinden. Je kunt ook je
organisatie registreren en je
profiel aanpassen (alles staat
aan de linkerkant van het
scherm).
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Bovenaan het scherm kun je op
3 tabbladen klikken. De
homepage, een "Onze missie"
tab die je doorverwijst naar
onze website en een contact
tab voor vragen of speciale
verzoeken.
Hier kun je ook de gewenste
communicatietaal instellen. 
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KEUZE VAN TYPE TOEPASSING EN SPECIFICATIES

HEB JE JE
KEUZE

GEMAAKT?
 

Nu je het mechanisme van het
platform wat beter begint te
begrijpen, moet je kiezen!

Om de zaken wat te
vereenvoudigen, zijn er 
2 mogelijke keuzes, afhankelijk
van het soort aanvraag dat je
wil doen:

1. Aanvraag voor
projectondersteuning

2. Steunaanvraag voor een
organisatie
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1. AANVRAAG
VOOR PROJECT-
ONDERSTEUNING

Maak je geen zorgen, alles
wordt stap voor stap

gespecificeerd, zodat je je
aanvraag gemakkelijk kunt

invullen en afronden.

Je moet 7 pagina's invullen
en je volgt het platform.
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2.
STEUNAANVRAAG

VOOR EEN
ORGANISATIE

Maak je geen zorgen, alles
wordt stap voor stap
gespecificeerd, zodat je je
aanvraag gemakkelijk kunt
invullen en afronden.

Je moet 8 pagina's invullen
en je volgt het platform.
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Zo eenvoudig is het!



WAT GEBEURT ER NADAT JE JE AANVRAAG HEBT
INGEDIEND?

In beide gevallen ontvang je een e-mail ter
bevestiging van je aanvraag. 

Het Department Culturele Zaken zal vervolgens je
aanvraag beoordelen en bepalen of deze al dan niet
in aanmerking komt voor de PlayRight+ Commissie. 

De Commissie komt terug naar het Department
Culturele Zaken om een definitief oordeel te vellen
over je aanvraag. 

Tot slot weet je of je aanvraag is goedgekeurd of
afgewezen. 

Al deze mededelingen worden per e-mail gedaan.
 
Nu je begrijpt hoe ons PlayRight+ Platform werkt, voel
je vrij om het te gebruiken voor al je
ondersteuningsverzoeken.
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