
OPGAVEFORMULIER VOOR bOEkEn, E-bOOks En LUIstERbOEkEn
(graag met blokletters invullen)

stichting Pictoright | Postbus 15887| 1001 nJ Amsterdam

naam ontvanger

naam visuele maker relatienummer (Indien bekend): 

(indien anders dan ontvanger: erfgenamen of vertegenwoordigers) LET OP: boeken met een oplage lager dan 250 komen 
niet in aanmerking voor een vergoeding

ISBN                   
nieuw isbn bevat 13 cijfers, een oud isbn bevat 10 cijfers en begint met 90 titel                                                                                                

hoofdauteur uitgever

OMSLAG aantal  BINNENwErk aantal 

foto’s foto’s  jaar van uitgave 

illustraties  illustraties stripboek  ja  /  nee

beeldende kunst beeldende kunst vak-, wetenschappelijk of educatief ja  /  nee

grafische vormgeving *        ja  / nee grafische vormgeving*           ja  /  nee schoolboek                                        ja  /  nee

*Indien ja: wordt dit ontwerp ook bij 

andere uitgaven gebruikt?  ja  /  nee

*indien ja: wordt dit ontwerp ook bij 

andere uitgaven gebruikt?    ja  /  nee

ISBN                      
nieuw isbn bevat 13 cijfers, een oud isbn bevat 10 cijfers en begint met 90 titel

hoofdauteur boek uitgever

OMSLAG aantal BINNENwErk aantal

foto’s  foto’s  jaar van uitgave 

illustraties  illustraties  stripboek  ja  /  nee

beeldende kunst  beeldende kunst  vak-, wetenschappelijk of educatief ja  /  nee

grafische vormgeving*       ja  /  nee grafische vormgeving*          ja  /  nee schoolboek                                        ja  /  nee

*indien ja: wordt dit ontwerp ook bij 

andere uitgaven gebruikt? ja  /  nee

*indien ja: wordt dit ontwerp ook bij 

andere uitgaven gebruikt?   ja  /   nee

ISBN                        
nieuw isbn bevat 13 cijfers, een oud isbn bevat 10 cijfers en begint met 90 titel

hoofdauteur boek uitgever

OMSLAG aantal    BINNENwErk aantal   

foto’s  foto’s  jaar van uitgave 

illustraties  illustraties  stripboek  ja  /  nee

beeldende kunst  beeldende kunst  vak-, wetenschappelijk of educatief ja  /  nee

grafische vormgeving*        ja  /  nee grafische vormgeving *         ja  /  nee schoolboek                                        ja  /  nee

*indien ja: wordt dit ontwerp ook bij 

andere uitgaven gebruikt?  ja  /  nee

*indien ja: wordt dit ontwerp ook bij 

andere uitgaven gebruikt?    ja  /  nee

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en ik verklaar dat ik auteursrechthebbende ben van bovenstaande opgaven of dat ik namens de auteursrechthebbende 

deze opgave kan doen. Ik ben mij ervan bewust dat indien ik het werk in loondienst heb gemaakt óf de auteursrechten heb overgedragen,  

ik geen recht op een vergoeding heb. 

opgemaakt te handtekening

datum indien u meer opgaven wilt doen, kunt u dit formulier kopiëren

 


