Library muziek binnen SABAM overeenkomst met nab 2.0
Gebruikstips
EMI: https://www.emipm.com/en/
Zelfde gebruikersnaam en wachtwoord voor iedereen:
Gebruikersnaam: librarymusic@nab2.be
Wachtwoord: nAb2.02019
Universal: https://www.universalproductionmusic.com/en-be/login
Zelfde gebruikersnaam en wachtwoord voor iedereen:
Gebruikersnaam: librarymusic@nab2.be
Wachtwoord: nAb2.02019
Opmerkingen:
• Respecteer hoofdletters en kleine letters, cijfers en letters (de 0 zijn nullen en geen
O’s!)
• Het heeft geen zin om een nieuw wachtwoord aan te vragen aangezien je dan andere
leden in de problemen brengt.
• Geen download limit ingesteld, maar als men merkt dat er vanaf een locatie te veel
gedownload wordt, wordt de account geblokkeerd.
-----------------------------------------------Sonoton: https://www.sonoton.com
Login
Naam: je eigen naam
E-mail: je mailadres wat je gebruikte om aan te melden bij nab 2.0
Paswoord: kies je zelf en bevestig nogmaals
Company: nab2.0 kleine letters en ZONDER spaties
Voor de rest alle gevraagde informatie
--------------------------------------------------Stockmusic: https://search.smipm.com/
Eerst een account creëren
Voornaam: je voornaam
Achternaam: je familienaam
Bedrijf: nab2.0 kleine letters en ZONDER spaties
E-mail: hetzelfde mailadres als je gebruikte om lid te worden
Gebruikersnaam: nab2.0 gevolgd door je lidnummer ZONDER spaties
Wachtwoord: dit kies je zelf
Bevestig je wachtwoord: hetzelfde als voorgaande
Opmerkingen:
nab2.0 kan nooit je wachtwoorden zien, contact opnemen om je wachtwoord te kennen
heeft dus geen zin, maar je vindt bij beide login’s de mogelijkheid om je wachtwoord
opnieuw in te stellen via: “wachtwoord of gebruikersnaam vergeten” of “forgot my
password”.
Let wel op !!!
Bij alle leveranciers wordt de account geblokkeerd bij driemaal een verkeerde
gebruikersnaam of wachtwoord ingegeven te hebben. Gebeurt het toch, meld het aan:
librarymusic@nab2.be en wij doen verder het nodige om de account te deblokkeren.
Voor al je vragen aan nab 2.0, kan je op dit nummer terecht: 0468 31 94 33, alle dagen
tussen 8.30 uur en 21.00 uur, op zaterdag tot 13.00 uur. Buiten deze dagen en uren kan
je een boodschap inspreken, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Neem bij problemen met library music, altijd eerst contact op met nab 2.0 via
librarymusic@nab2.be of 0468 31 94 33.

