
HOE GELDIG INSCHRIJVEN VOOR 
EEN PREMIUM PARTNERSHIP TV?



STAP

Lees de modaliteiten en 
partnershipmogelijkheden op de website

NL FR

Beslissing gemaakt?
Ga naar stap 2

https://www.var.be/nl/voorwaarden-en-instructies/premium-info-2023
https://www.var.be/fr/conditions-et-consignes/premium-info-2023


STAP

Surf via je internetbrowser Microsoft 
Edge of Google Chrome naar het 

inschrijvingsformulier

Microsoft Edge

Klikken op de link: Vul het formulier in
OF

Naar beneden scrollen tot bij het formulier

Google 
Chrome

https://www.var.be/nl/premium-inschrijven


STAP

Goed om te weten
We maken gebruik van Adobe Sign

Inschrijving is enkel geldig indien verstuurd op 
14/10 tussen 10u en 18u

Microsoft Edge

Google 
Chrome



STAP

Vul het formulier in

Naam van je bedrijf

Naam en voornaam en functie-
titel van de gevolmachtigde van 
de adverteerder

En - indien van toepassing –
naam, voornaam en functietitel 
van de gevolmachtigde van het 
media-agency



STAP

Kies je pakket

Sport of Floating



STAP

Geef aan dat je akkoord gaat met de 
inschrijvingsvoorwaarden en de algemene 

verkoopsvoorwaarden van VAR

Klik om het document te tekenen



STAP

Teken het document



STAP

Klik onderaan op 
“Click to sign”

Vul je e-mailadres in om de 
inschrijving te bevestigen
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Er verschijnt een pop-up met 
de vraag om je mailbox te 

checken
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Lees de mail die je net 
ontving in je mailbox

Klik op de blauwe link 
“Confirm my email address”
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Check de tweede mail die 
je net ontving in je mailbox

Open de pdf in de link 
rechtsboven 

of 
klik op Open agreement
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Hier vind je een kopie van 
het document

Je kan de file downloaden 
en bewaren



STAP

Op de laatste bladzijde vind je de historiek 
van je handelingen

Wanneer ingevuld en ingestuurd

Wanneer e-mail bekeken en geopend

Datum en tijdstip van de elektronische 
ontvangst gelden als bewijs

Belangrijk want:
Inschrijving is enkel geldig indien verstuurd 

op 14/10 tussen 10u en 18u
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