SCÈNEMUZIEK

(MUZIEK SPECIAAL GECREËERD VOOR HET THEATER)
>Met toelating vooraf

TARIEF 205

Vanaf 01.01.2014

Het tarief is enkel van toepassing als :
• het insturen van een aanvraag tot toelating naar SABAM, minstens 14 dagen vóór opvoering;
• Het insturen van de recettes binnen de 14 dagen volgend op de opvoering naar SABAM;
• de rechten betaald worden binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur

1. Toneelwerken en choreografie
Tarief 202/203 wordt toegepast. Het aandeel muziek maakt integraal deel uit van het toneelwerk of de choreografie.

2. Toneelmuziek
A. Bestaande muziek als achtergrond bij toneelvoorstellingen: tarief 204 wordt toegepast.
B. Scènemuziek (muziek speciaal gecreëerd voor het theater en toegevoegd aan bestaande tekst):

Duurtijd werken tot en
met (in min)

Absoluut minimum per
opvoering

10

Te innen % op de brutoontvangsten of
uitkoopsom indien hoger
1,00%

11

1,05%

€ 10,50

12

1,10%

€ 11,00

13

1,15%

€ 11,50

14

1,20%

€ 12,00

15

1,25%

€ 12,50

16

1,30%

€ 13,00

17

1,35%

€ 13,50

18

1,40%

€ 14,00

19

1,45%

€ 14,50

20

1,50%

€ 15,00

Per extra minuut

+ 0,05%

+ € 0,50

€ 10,00

3. Muziek tijdens de pauze
- live muziek :
- met mechanisch toestel :

€ 10,00 per voorstelling
€ 13,33 per voorstelling
Bovenstaande bedragen zijn exclusief 6% B.T.W.

Inkomprijzen :

Elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, verplicht programma, enz.) die betaald moet worden
om toegang te krijgen tot de ruimte waar de op- of uitvoeringen plaatshebben. Indien er verschillende
inkomprijzen worden gevraagd, wordt het gemiddelde van de normale inkomprijzen als basis genomen.

Bruto-ontvangsten :

Het bedrag voortvloeiend uit de recette, bestaande uit de inkomprijzen, zoals hierboven bepaald, en de
gratis kaarten die als tegenprestatie voor sponsoring verplicht worden voorbehouden en waarvan de in
aanmerking te nemen waarde gelijk is aan het gemiddelde van de gehanteerde inkomprijzen.

Uitkoopsom :

Volledig bedrag verschuldigd door de organisator, voor het op- of uitvoeren van het programma.

Het tarief wordt met 10% - met een minimum van €10 - verhoogd als de organisator slechts twee dagen voor de manifestatie de
toestemming aanvraagt. Het tarief wordt met 15% - met een minimum van €25 - verhoogd als de manifestatie plaats heeft zonder
voorafgaande toestemming.
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