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Formulier 2.6 – Klassieke muziekopname – Individuele aangifte 
VOORBEELD EN HANDLEIDING 
Aansluitingsnummer: 8400           
Voornaam & Naam: Mario Kasabian 

 
  Pseudoniem:     

                

Titel werk  
Toonaard  

Opusnummer  
Componist 

Ensemble 
Orkest 

Uitvoerder 
 

Naam Producent 
Land van opname Land van mastering 

Rol Instrumenten/ 
zang 

Jaar van opname Jaar van mastering 

Symfonie nr. 2 
D Dur 

opus 73 
Johannes Brahms Nationaal Orkest 

van België Nationaal Orkest van 
België 

België 
2010 

Italië 
2011 

A  
viool B  

C  
 
 
Titel – Toonaard – Opusnummer: de titel van de uitvoering waaraan u meewerkte, het opusnummer en de toonaard van het werk.  
Componist: naam van de persoon die het werk componeerde.            
Ensemble – Orkest – Uitvoerder: naam van het ensemble, het orkest dat het werk uitvoerde.         
Naam Producent: naam van de financiële producent die de opname bekostigde.      
Jaar en land van opname: het jaar waarin en het land waar de geluidsopname werd vastgelegd. 
Jaar en land van mastering: het jaar waarin en het land waar de geluidsopname gemasterd werd. 
Rol: duid aan wat uw bijdrage is in de opname die u aangeeft. 
  A = de solist 
  B = de dirigent  
  C = het orkest- of koorlid 
Instrumenten – Zang: som de bespeelde instrumenten op of benoem de geleverde vocale bijdrage (sopraan, alt, tenor, bas, …).  

 
Het heeft enkel zin prestaties aan te geven die beschermd zijn door het naburig recht en die bijgevolg rechten genereren. Meer informatie hierover  
op onze website: www.playright.be  
 

 

 NAAR HET FORMULIER  
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 Formulier 2.6 – Klassieke muziekopname – Individuele aangifte 
 

Aansluitingsnummer:            
Voornaam & Naam:      Pseudoniem:     
                

Titel werk 
Toonaard 

Opusnummer 
Componist 

Ensemble 
/Orkest 

/Uitvoerder 
 

Naam Producent 

Land van 
opname 

Land van 
mastering 

Rol Instrumenten/ 
zang Jaar van 

opname 
Jaar van 

mastering 

  

 
   

A   

  B   

  C   

  

 
   

A   

  B   

  C   

  

 
   

A   

  B   

  C   

  

 
   

A   

  B   

  C   

  

 
   

A   

  B   

  C   
 
 Valse verklaringen met als doel zich onrechtmatig rechten toe te eigenen kunnen aanleiding geven tot statutaire sancties of gerechtelijke vervolging. 
 Gelieve een bewijs van deelname aan de opname toe te voegen.          
          Opgemaakt te……………………………………………..op…………………… 
 
          HANDTEKENING 
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