
Aanpassing van 
overeenkomst van aansluiting 

In overeenstemming met mijn aansluitingscontract, wens ik, ondergetekende

aangesloten bij PlayRight, mijn contract aan te passen.

?

U wil het type prestatie en/of het territorium, waarvoor PlayRight 
uw rechten moet beheren, uitbreiden. Deze aanpassingen gaan 
onmiddellijk in zodra uw aanvraag door PlayRight is verwerkt.

U wil het type prestatie en/of het territorium, waarvoor PlayRight 
uw rechten moet beheren, inperken. Deze aanpassingen kunnen 
nooit onmiddellijk ingaan. Dient u een aanvraag in voor 30 
juni van dit jaar dan zullen de wijzigingen op 1 januari van 
volgend jaar van kracht worden. Dit is zo bepaald in de wet over 
auteursrechten.  Doet u dit na 30 juni van het jaar dan zullen 
de wijzigingen pas op 1 januari van het tweede hieropvolgende 
jaar van kracht worden. Ontstaat er door de wijziging een 
conflict met andere beheersvennootschappen dan kan dat 
invloed hebben op de termijn van de aanpassing.

Aansluitingsnummer:

Ik wil mijn huidige aansluitingscontract uitbreiden.

Ik wil mijn huidige aansluitingscontract inperken.

Vragen? Bel ons voor meer informatie op 
02/421 53 41 of mail naar 
members@playright.be

Ontstaat er door de wijziging een conflict met andere 
beheersvennootschappen dan kan dat invloed hebben 
op de termijn van de aanpassing.

De territoria waarvoor u PlayRight de toestemming geeft 
om uw rechten te beheren, mogen niet 
opgenomen zijn in een overeenkomst met een 
andere beheersvennootschap. Is dat wel het geval dan 
kan er een conflict ontstaan. Vergeet niet om, wanneer 
nodig, ook de gepaste wijziging(en) in uw andere  
overeenkomst(en) te laten doorvoeren. Het bewijs  
daarvan, opgesteld door de andere beheers- 
vennootschap, moet ook aan PlayRight worden 
overgemaakt. 

Wat u moet weten bij een contractaanpassing

Vink hieronder aan voor welke prestaties en welke territoria PlayRight uw rechten moet beheren. 
Vul aan waar nodig.

Hou er rekening mee dat muzikale prestaties in audiovisuele opnames ook rechten opleveren

Voor muzikale prestaties

Wereldwijd *

België
Of

voor volgende territoria:

België + **
Of

Wereldwijd -

Of

Voor audiovisuele prestaties

Wereldwijd *

België
Of

voor volgende territoria:

Of

Of

*wereldwijd = voor alle landen waar 
PlayRight een 
wederkerigheidsovereenkomst mee 
heeft. Meer info op www.playright.be .
** vul hier in voor welke specifieke 
landen u wenst vertegenwoordigd te 
worden. 

Gelieve te handtekenen en terug te sturen naar PlayRight C.V.B.A. Belgicalaan 14 - 1080 Brussel 
of ingescand per mail naar: members@playright.be 

België + **

Wereldwijd -

Gelieve één van volgende opties aan te duiden:

Ik verklaar hierbij op de hoogte te zijn van de artikels 13 en 14 in 
de Statuten.

Datum Handtekening
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