Handleiding digitaal ondertekenen (English text starts on third page)
Download het digitale aanvraagformulier. Sla dit op als Pdf.
U kunt de digitale handtekening zetten in Adobe Acrobat Reader. Dit is de meest gangbare oplossing.
U kunt dit programma gratis downloaden van: https://get.adobe.com/nl/reader/.
U kunt de digitale handtekening ook met andere software zetten. Er zijn online verschillende gratis
mogelijkheden te vinden en daarnaast is er ook betaalde software waarmee dit kan.
Het meest gangbaar is Adobe Acrobat Reader.
In Adobe Acrobat Reader is de functionaliteit Ondertekenen opgenomen.

Hiermee wordt een tekstvlak gecreëerd om uw handtekening in te vermelden.

Door op de pen te klikken verschijnt onderstaande keuzescherm. Kies voor Handtekening toevoegen
door op de + te klikken.

Het scherm wordt donkergrijs en daarin verschijnt een als popup een scherm waarin u uw
handtekening kunt zetten.
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Kies voor ‘Tekenen’ of ‘Afbeelding’ (NB: Typen wordt niet geaccepteerd)

Met ‘Tekenen’ kunt u met uw muis uw handtekening zetten.
Het is ook mogelijk om een ‘Afbeelding’ van een eerder gescande handtekening in te voegen.
Bevestig de handtekening met de knop ‘Toepassen’ zodra u tevreden bent.

Hiermee komt u weer terug in de Pdf.
Sleep de handtekening op de juiste plek en sla de PDF op. Neem in de documentnaam het
aanvraagnummer en de projecttitel op. Hierdoor kunnen wij uw formulier sneller verwerken. Het
aanvraagnummer vindt u op het voorblad van uw formulier. Het eerste cijfer is een 1.

Verstuur de digitaal ondertekende PDF per mail naar aanvragen@filmfonds.nl , onder vermelding
van het aanvraagnummer, de titel van het project, de categorie en het deelreglement – programma.
Deze gegevens vindt u snel terug onder de basisgegevens, doorgaans in vraag 1.2
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Instruction guide how to digitally sign the application form
Download the digital application form. Save it as a PDF file.
You can create the digital signature in Adobe Acrobat Reader. This is the most common solution. You
can download this program for free from: https://get.adobe.com/en/reader/ .
You can also create the digital signature with other software. There are various free options available
online and of course there are also paid software solutions to do this.
The most common is Adobe Acrobat Reader.
Adobe Acrobat Reader includes functionality to sign a document by drawing a signature.

This creates a text area to enter your signature.

By clicking on the pen, the selection screen below appears.
Choose Add signature by clicking on the +.

The screen will turn dark gray and a popup window will appear in which you can create your
signature.
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Choose ‘Draw’ or ‘Image’ (note: typing is not accepted).

With ‘Draw’ you can place your signature with your mouse.
It is also possible to insert an ‘Image’ of a previously scanned signature.
Confirm the signature with the ‘Apply’ button once you are satisfied.

This will bring you back to the PDF.
Drag the signature to the right place and save the PDF. Include the application number and the
project title in the document name. This allows us to process your form faster. The application
number can be found on the cover page of your form. The first digit of the application number is a 1.

Send the digitally signed PDF by e-mail to aanvragen@filmfonds.nl , stating the application number,
the title of the project, the category and the subcategory. You will find this information quickly under
the Basic information (Basisgegevens), usually in question 1.2
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