aansluitformulier volgrecht
(graag met blokletters invullen)

NAAM OF PSEUDONIEM MAKER: ..............................................................
ondergetekende:
achternaam

voorletters

voornaam

pseudoniem

geboortedatum

geboorteplaats

adres

nationaliteit

postcode en plaats

telefoon

website

e-mail

IBAN

t.n.v.

btw-plichtig ja / nee

contactpersoon bij afwezigheid

btw-nummer

telefoon contact bij afwezigheid

m/v

hoedanigheid van de visuele maker
beeldend kunstenaar

fotograaf

illustrator

overig

Grondgebied
Uw aansluiting heeft standaard wereldwijde werking. Vrijwel alle aangeslotenen van Pictoright kiezen hiervoor. Indien u dit echter
niet wenst, kunt u dat hieronder aangeven zodat wij hierover contact met u kunnen opnemen.
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paraaf:

aansluiting als erfgenaam van een visuele maker (alleen invullen indien van toepassing)
Erfgenamen, blijkens een te overleggen kopie van testament en/of verklaring van erfrecht van de volgende visuele maker:
achternaam

voorletters

voornaam

pseudoniem

geboortedatum

overlijdensdatum

geboorteplaats

nationaliteit

Erfgenamen:

geboortedatum

m/v

handtekening*

naam
naam
naam
naam
*sluit een kopie van uw identiteitsbewijs bij

De ondergetekende op de voorzijde verklaart vertegenwoordiger te zijn van de erfgenamen ten opzichte van Pictoright. Indien
de vertegenwoordiger eveneens erfgenaam is, dient hij hieronder ook te tekenen. Door ondertekening van dit formulier verklaren
erfgenamen rechthebbende te zijn op het werk ten aanzien waarvan Pictoright het Volgrecht voor hen uitoefent en Pictoright te
vrijwaren tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen (overige) erfgenamen, die verband houden met de aansluiting bij Pictoright.
aansluiting als organisatie (alleen invullen indien van toepassing)
organisatie

rechtsvorm

ingeschreven bij KvK te

KvK nr.

Ondergetekende op de voorzijde is bevoegd te handelen namens de organisatie.
Indien de organisatie een specifieke maker vertegenwoordigt graag onderstaande gegevens invullen met betrekking tot deze maker
achternaam

voorletters

voornaam

pseudoniem

geboortedatum

overlijdensdatum

geboorteplaats

nationaliteit

m/v
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paraaf:

specificatie aansluiting
1.

Ondertekening van dit formulier houdt onder meer in dat de ondergetekende een exclusieve last en volmacht, met recht

van substitutie, geeft om, met uitsluiting van zichzelf en anderen, het Volgrecht met betrekking tot zijn werk uit te oefenen en (in en
buiten rechte) te handhaven in naam van de rechthebbende, in naam van Pictoright of in naam van een aan Pictoright verbonden
organisatie.
2.

Ondergetekende verklaart auteursrechthebbende te zijn op het werk ten aanzien waarvan Pictoright het Volgrecht voor

hem uitoefent en vrijwaart Pictoright tegen aanspraken van derden die verband houden met de uitoefening van dit recht.
3.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de statuten, reglementen, beleidsrichtlijnen,

tarieven en andere voorwaarden van Pictoright en accepteert deze. Ondergetekende verklaart voorafgaande aan de ondertekening
van deze overeenkomst kennis te hebben kunnen nemen van deze statuten, reglementen, beleidsrichtlijnen, tarieven en andere
voorwaarden, en is zich ervan bewust hier steeds kennis van te kunnen nemen. De desbetreffende documenten zijn onder meer via
de website van Pictoright (www.pictoright.nl) te raadplegen en te downloaden.

CHECKLIST
* vergeet niet om AllE pagina’s aan ons op te sturen, te paraferen en ook de laatste pagina in te vullen en te ondertekenen.
* Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Ook erfgenamen die ondertekenen dienen een kopie van hun identiteitsbewijs mee
te sturen. Datzelfde geldt voor bevoegde personen namens een organisatie. Wij hebben niet alle gegevens van uw identiteitsbewijs
nodig. Wij verzoeken u in ieder geval uw Burgerservicenummer af te schermen. voor meer informatie hierover kunt u contact met
ons opnemen. Uiteraard kunt u ter identificatie ook langskomen op het kantoor van Pictoright.
* Indien van toepassing (aansluiting erfgenaam): stuur een kopie van een verklaring van erfrecht mee.
* Indien van toepassing (aansluiting organisatie): wilt u ervoor zorgen dat er wordt ondertekend door iemand die bevoegd is.
* Indien van toepassing (aansluiting organisatie): stuur een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee – niet ouder dan 6 maanden – met daarin benoemd wie tekenbevoegd is.

aldus overeengekomen
voor- en achternaam

handtekening

plaats

datum
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