UITLEG INSCHRIJVEN
Inschrijven als artiest (daaronder horen alle figuranten, acteurs, zangers, modellen etc.)
1. Onder modellen/artiesten kies je voor Inschrijven
2. Standaard staat het op Basis account - Je kunt hier al direct kiezen voor Profiel Plus account
hetgeen je veel meer faciliteiten geeft
3. Vul al je gegevens in – je emailadres moet uniek zijn omdat het ook je loginnaam wordt.Als er
dus meer gezinsleden zijn of je wil ook je huis of huisdier aanmelden dan heb je daarvoor een
apart emailadres nodig. Kies dan bijv. voor gmail, hotmail of live-mailadres.
4. Kies zelf een wachtwoord
5. Klik op registreer
6. Nu kom je in betaalmodule. Eventueel kan je je factuuradres aanpassen, maar dat is meer voor
producenten bedoeld.
7. Als je een kortingscode hebt gekregen dan hier invullen (let op hoofdletters)
8. Heb je geen kortingscode dan NIETS invullen
9. Klik op IDEAL link (groene balk)
10. Na betalen sta je even in de wacht – je ontvang een mail voor bevestiging
11. Als je de mail (met link) hebt bevestigd kan je inloggen en je profiel gaan invullen
INVULLEN PROFIEL
In groen kader rechts zie je hoe je bent ingelogd en wat voor abonnement je hebt.
1. Kies Profiel bewerken – TAB CONTACTINFO
2. Vul onder het kaartje je locatie woonadres is – dat is belangrijk omdat dat voor een opdracht
relevant kan zijn zo ook gevonden te worden.
3. Wachtwoord hoeft hier niet opnieuw ingevuld, maar kan je wel wijzigen als je wilt
4. Kies OPSLAAN
5. TAB DISCIPLINES – Vul zoveel mogelijk in.
Let op! Indien je meent ook in categorie/blok 2 te vallen dan altijd CV mailen naar secretariaat.
6. TAB UITERLIJK – vul zoveel mogelijk in.
7. TAB CV – hier alle relevante informatie invullen
8. TAB FOTO – hier moet je een PORTRETFOTO plaatsen. Dat is echt heel belangrijk omdat die
wisselend op homepage verschijnt en ook als eerste gezien wordt bij je profiel. Andere foto’s kan
je toevoegen als je Profiel Plus account hebt en op andere plek.
9. TAB CONNECTIES – Hier staan je connecties die je hebt aangevraagd. Als er familieleden, relaties
ook een account hebben kan je aangeven dat je evt. samen geboekt wil worden. Daarvoor zoek
je hun profiel op en kies voor Connectie aanvragen. Hij/ zij krijgt dan mail met het verzoek ter
goedkeuring.
10. Foto’s, video’s en stemdemo’s plaatsen doe je als volgt:
Kies in je profielmenu (groene kader) MIJN PROFIEL, ga naar TAB Beeld & Geluid.
11. Als je foto’s toevoegt let dan op dat er rondom wat wegvalt van de foto.
12. Video’s bij voorkeur linkje youtube of vimeo. Alleen hele kleine filmpjes kan je uploaden.
13. Stemdemo’s kan je hier ook uploaden als je als voice-over ingeschreven staat.
14. DEZE ITEMS MOETEN EERST DOOR ACT4YOU GOEDGEKEURD WORDEN VOORDAT ZE ZICHTBAAR
ZIJN VOOR PRODUCENTEN

