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 VOLMACHT 

 

 

Ondergetekende …………………………………………………………...…………………………………, 

IPI Name nummer …………………………………………..………....……………………………………..., 

Wonend te ………………………………………………………………………………………………………., 

…....…………………………………………….…………………………………………………………………

geeft hierbij volmacht aan …………………………………………...……………………………………..., 

Zetel/Woonplaats te ………………………………….……….……………………………………………...,  

…....…………………………………………….………………………………………………………………… 

e-mail : ………………………..………………………………………………………………………………….. 

In voorkomend geval, vertegenwoordigd door1……...………………………………………………………, 

TENEINDE :2 

❒ Optie 1 : de gevolmachtigde mag alle schriftelijke of mondelinge informatie ontvangen met 

betrekking tot mijn werken of mijn auteursrechten wanneer hij daarom vraagt. 

❒ Ik geef toelating aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze volmacht houdt om via 

een eServices login mijn gegevens (zie definitie pag 2) te consulteren. 

 

❒ Optie 2 : de gevolmachtigde mag de briefwisseling die voor mij bestemd is, ontvangen in mijn 

plaats en toegang krijgen tot mijn gegevens via : 3 

 

❒ Ik beschik over een eServices login :  

 de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

deze volmacht houdt krijgt bijgevolg ook 

enkel toegang tot mijn gegevens (zie 

definitie pag 2) via eServices. 

 

❒ Ik beschik niet over een eServices login :  

 de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

deze volmacht houdt 4  

❒ mag per post eveneens mijn 

afrekeningen ontvangen. 

❒ mag mijn gegevens (zie definitie pag 2) 

raadplegen via eServices. 

                                                           
1 Indien de volmacht aan een rechtspersoon wordt gegeven, vermeld dan de naam van de natuurlijke persoon die hem 
vertegenwoordigt; indien de volmacht aan een natuurlijke persoon wordt gegeven, laat deze regel dan leeg. 
2 Kies één van de twee opties die van toepassing is. 
3 Kies één van de twee opties die van toepassing is. 
4 Kies één van de twee opties die van toepassing is.  
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Daarnaast bevestig ik kennis te hebben genomen van de volgende bepalingen :  

 

 DEFINITIE : de persoon die deze volmacht heeft verkregen krijgt toegang tot de online diensten: My 

Profile, My Worx, My Playlist, Played & Paid en Surf & Search. De online raadpleegbare gegevens zijn 

mijn persoonlijke gegevens, de signalisaties van geëxploiteerde werken, de financiële gegevens en de 

gegevens betreffende mijn werken. Deze gegevens worden niet meer op papier verzonden. De 

gevolmachtigde kan mijn werken registeren. Ik blijf verantwoordelijk om de werken nog te bevestigen; 

 

 Elke aanvraag voor het opsturen van een dubbel exemplaar van de afrekeningen en/of de briefwisseling zal slechts bij gelegenheid 

kunnen gebeuren en mits betaling van administratiekosten waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. Dit 

wordt enkel via mail verstuurd; 

 

 Om elk belangenconflict te vermijden, mag de gevolmachtigde niet mijn uitgever zijn en mag hij geen enkele band met deze laatste 

hebben;  

 

 Als ik gebruik maak van optie 1 van deze volmacht, blijven de briefwisseling en afrekeningen nog steeds naar mijn persoonlijk 

adres gestuurd, behalve als ik gebruik maak van de online diensten. In dat geval zal ik mijn afrekeningen en de gegevens 

betreffende mijn werken raadplegen in mijn online account; 

 

 De gevolmachtigde kan ook de exploitaties van mijn werken signaleren en mijn signalisaties raadplegen. Deze signalisatie laat 

SABAM toe de geëxploiteerde werken te identificeren en de geïnde auteursrechten te verdelen; 

 

 Als ik gebruik maak van optie 2 en ik beschik over een eServices login, dan krijgt de gevolmachtigde enkel via eServices toegang 

tot mijn gegevens. Als ik niet beschik over een eServices login en de gevolmachtigde geen toegang tot de online diensten krijgt, 

worden de briefwisseling en de afrekeningen doorgestuurd per post. De gevolmachtigde zal mijn werken en financiële gegevens 

niet online kunnen raadplegen. 

 

 Ik zal SABAM schriftelijk op de hoogte brengen van het eindigen van deze volmacht en dit 15 werkdagen vóór de effectieve 

einddatum, zelfs wanneer deze datum overeenkomt met de einddatum op dit formulier. Worden deze voorwaarden niet nageleefd, 

dan zal SABAM na de einddatum van deze volmacht niet verantwoordelijk gesteld worden voor het meedelen van de gegevens en 

eventueel de afrekeningen / briefwisseling die mij aangaan. Daarnaast zal ik SABAM schriftelijk op de hoogte brengen van elke 

wijziging aan deze volmacht en dit 15 werkdagen vóór de datum waarop de wijziging ingaat; 

 

 Als ik de gevolmachtigde het recht wil ontnemen om de online diensten te gebruiken, zal ik SABAM hiervan schriftelijk op de 

hoogte brengen uiterlijk 15 werkdagen vóór de datum waarop ik wil dat deze ontneming in werking treedt. Worden deze 

voorwaarden niet nageleefd, dan zal SABAM op geen enkele manier verantwoordelijk zijn als de online toegang niet tijdig kon 

worden ingetrokken; 

 

 Als de volmacht aan een rechtspersoon wordt toegekend, wordt de naam van zijn vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, in dit 

document vermeld. In geval van wijziging van vertegenwoordiger, wordt SABAM binnen de 15 werkdagen voor de ingangsdatum 

van deze verandering hiervan op de hoogte gebracht. Worden deze voorwaarden niet nageleefd, dan wordt SABAM niet 

verantwoordelijk gesteld voor het meedelen van informatie aan een verkeerde persoon; 

 

 SABAM heeft altijd het recht om te vragen of de volmacht en het recht op de toegang tot de online diensten nog geldig zijn en mij 

te vragen deze informatie expliciet te bevestigen. In geval van twijfel behoudt SABAM zich in het bijzonder het recht om de toegang 

tot de online diensten in te trekken. 
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Ten slotte, aangezien de wet op de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 SABAM niet meer 

toelaat mijn adresgegevens aan derden mee te delen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, geef ik 

SABAM de toestemming om de volgende adresgegevens aan derden mee te delen1 : 

 

 Geen: mijn adresgegevens moeten vertrouwelijk blijven; 

  Mijn officieel adres  : 

…………………..……………………………………………………….………..………………………………. 

 Tel1 …………………………………………………………..………………….…..…………….…….  

 Tel 2……………………………………………………..……………..……………….………………..  

 Fax  …………………………………………………..………..………………………………………… 

 e-mail………………………………………………………………….…………….……………………  

 Website………………………………………………………………………………..…...……………. 

 

  Mijn werkadres : 

…………………..……………………………………………………….………..………………………………. 

 Tel1 …………………………………..…………………………………………………………….…….  

 Tel 2………………………………….……………………………………………………………….…..  

 Fax  ………………………………………………………………………….…………………………… 

 e-mail  ……………………………………………………………….……………….…………………  

 Website…………………………………..………………………………………………...……………. 

 

  De adresgegevens van mijn contactpersoon:  

 Naam…………………………………………………………………………………..………………….  

 Voornaam…………………………………………………………………………………..…………… 

 Functie…………………………………………………………………………………………...………. 

 Adres……………………………………………………………………………………...……………… 

 Tel1 ……………………………….………………………………………………...…………….…….  

 Tel 2……………………………………….……………………………………..…….………………..  

 Fax  ………………………………………...........................................................................……… 

 e-mail……………………………………………………………………………….……………………  

 Website…………………………………………………………………………………...……………. 

                                                           
1 U mag meerdere vakjes aankruisen 
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Ik verzeker dat ik SABAM op voorhand schriftelijk op de hoogte zal brengen van elke wijziging 

met betrekking tot het meedelen van mijn adresgegevens of die van mijn contactpersoon. 

 

 

 

Deze volmacht is geldig voor een periode van ………………………………………met ingang 

op.…...………………………………….…… . 

 

 

 

 

Datum, ………………………..………………….  

 

 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 


