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  Tarief 118 
 
 

DANSSCHOLEN, AEROBICS, 
CALANETICS EN ANDERE VORMEN 

MECHANISCHE VOORGRONDMUZIEK 
– JAARCONTRACT 
 
Met voorafgaande toelating 
Consumptieprijsindex 109,04 (basis 100 = 
2013)                                                 
vanaf 01.01.2020 

 

Oppervlakte van de dansvloer (in m²) Bedragen (€) - Audio 

 
Rechten BTW 6% Totaal 

     1 -      100 296,80 17,81 314,61 

   101 -      200 356,16 21,37 377,53 

   201 -      300 447,48 26,85 474,33 

   301 -      400 538,80 32,33 571,13 

   401 -      500 630,13 37,81 667,94 

   501 -      600 721,45 43,29 764,74 

   601 -      800 812,77 48,77 861,54 

   801 -    1.000 904,09 54,25 958,34 

 1.001 -    1.200 995,41 59,72 1055,13 

 1.201 -    1.400 1086,74 65,20 1151,94 

 1.401 -    1.600 1178,06 70,68 1248,74 

 1.601 -    2.000 1269,38 76,16 1345,54 

 2.001 -    2.400 1360,70 81,64 1442,34 

Supplement per aangegeven schijf van 400 m² boven  

2.400 m² 
91,32 5,48 96,80 

Toeslag per jaar per geplaatst audiovisueel toestel 
bovenop het audio-tarief 

87,40 5,24 92,64 

Activiteiten voor en door seniorenverenigingen  

Het te betalen bedrag voor de minimumoppervlakte van de dansvloer tot 100 m² zal worden aangerekend. 
 

Danslessen beperkt tot 1 dag per week binnen dezelfde zaal (ruimte) in 
dezelfde instelling 

Tarief per zaal afhankelijk van de oppervlakte van de dansvloer 

 6/12 van het jaarbedrag 

 

Verscheidene zalen (ruimten) binnen dezelfde instelling met of zonder mogelijkheid tot 
drankgebruik 
 

Indien er binnen dezelfde instelling verscheidene zalen (ruimten), met of zonder mogelijkheid tot drankgebruik, 
gesonoriseerd zijn, zal elke ruimte individueel getarifeerd worden volgens de gangbare tarieven.  
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Rondtrekkende dansdocenten 

Bovenstaande bedragen omvatten de mogelijkheid voor rondtrekkende dansdocenten om les te geven op 
verschillende plaatsen (niet van toepassing op dansscholen met meerdere zalen of verenigingen van zelfstandige 
docenten). Om van deze voorwaarden te kunnen genieten, moet een rondtrekkende dansdocent de lessen die hij 
geeft zelf organiseren. Om het bedrag van de verschuldigde rechten te bepalen, zal er rekening worden 
gehouden met de oppervlakte van de grootste dansvloer. 

Periodieke betalingen 
 

per semester  =    53% van jaartarief   per trimester =    28,50% van jaartarief 

 

Tijdelijke exploitatievorm 

 

Tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken trimester: 50% van het bovenstaand jaartarief 

Tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken semester: 75% van het bovenstaand jaartarief 

 

Gelegenheidsinningen 
 

De activiteit dient minimum 5 dagen op voorhand te worden aangevraagd bij SABAM.  
 
 

Tarief per zaal (ruimte) afhankelijk van het tijdschema van de lessen en de oppervlakte van de 
dansvloer 
 
 

 duur van de lessen ≤ 1 maand :  2/12 van het jaarbedrag; 

 duur van de lessen > 1 maand en ≤ 2 maanden : 3/12 van het jaarbedrag; 
 

Aandacht 
Fuiven, liveoptredens, feesten, eetfestijnen, dansavonden en andere manifestaties georganiseerd na de 
danslessen worden niet beoogd door het voormelde tarief en dienen, zo nodig, het voorwerp uit te maken van 
een supplementaire toelating die op voorhand dient te worden aangevraagd en voor dewelke de rechten 
zullen worden berekend conform de gangbare tarieven. 

 

 


