LICENTIEAANVRAAG VISUELE KUNSTEN

(VOOR HET GEBRUIK VAN WERKEN UIT HET SABAM-REPERTOIRE)
IN TE VULLEN EN TERUG TE STUREN PER POST, E-MAIL NAAR
SABAM DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE PUBLICATIE

Ondergetekende verzoekt hierbij om toelating, conform de wet van 30 juni 1994, tot het reproduceren van
beschermde (kunst)werken die tot het Sabam-repertoire behoren.
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij kennis heeft van de algemene voorwaarden die vermeld staan op de
achterzijde van dit document en belooft een nauwgezette naleving ervan.
Het volledig ingevulde formulier moet teruggestuurd worden naar de zetel van Sabam.
Als u gelijktijdig met de reproductie van beeldende kunstwerken andere evenementen organiseert, moet u daar
aangifte van doen met het algemeen formulier ‘licentieaanvraag’.

Algemene gegevens
Naam van de verantwoordelijke uitgever/gebruiker : .......................................................................................................................................................
Vertegenwoordigd door Mr./Mevr. : ...............................................................................................................................................................................................
Functie : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en plaats : ...............................................................................................................................................................................................................................
Telefoon : .........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Btw/ondernemingsnummer : ............................................................................................................................................................................................................
Het is wettelijk verpicht om het btw/ondernemingsnummer te vermelden.

Uitgave gegevens
Drager

Formaat

Doel publicatie

Oplage

Verkoopprijs

Distributielanden

Voorziene datum
van publicatie

Gereproduceerde werken
Naam van de auteur

Titel van het werk

Formaat (1/4, 1/2, 1/1, ... pagina)

Cover / Achterflap

Gedaan te : ............................. op ...............................................................................................................................................................................................................
Handtekening van de aanvrager,
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Algemene voorwaarden
Met uitzondering van sommige reproducties geregeld door speciaal akkoord, dient de toelating altijd voorafgaand
verkregen te worden. Zij wordt slechts dan effectief, wanneer alle voorwaarden vervuld werden. Aldus zal een
reproductie, waarvoor de rechten betaald werden zonder dat aan de andere voorwaarden werd voldaan, beschouwd
worden als niet geoorloofd en zal Sabam zich verplicht zien haar rechten onverminderd te doen gelden.
Reproductietoelatingen omvatten geen tentoonstellingsrecht.

Vermeldingen
Dienen steeds vermeld te worden : de naam van de kunstenaar, deze van de fotograaf, de titel van het werk en het
«© Sabam Belgium (jaar)». Wat de tijdschriften en boekuitgaven betreft, mogen de vermeldingen globaal hernomen
worden voor- of achteraan de uitgave, op voorwaarde dat zij een ondubbelzinnige identificatie van de reproducties
mogelijk maken (blz., nrs, enz.).

Bewijsexemplaren
Bij verschijnen dienen twee exemplaren van de uitgave waarin de reproductie voorkomt, aan Sabam te worden
toegestuurd. Bij tentoonstellingen, dient een toegangskaart aan Sabam te worden toegestuurd.

Intuitu personae karakter
Iedere reproductietoelating wordt persoonlijk toegekend en mag niet aan iemand anders worden afgestaan zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sabam.

Betalingstermijn en schadevergoedingen
De gebruikers beschikken over een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van toelating, om de reproductie
effectief uit te voeren. Na deze termijn vervalt de toelating en dient een nieuwe licentieaanvraag ingediend te
worden. Voor toelatingen gebonden aan kortere termijnen - zoals bvb.online - vervalt de termijn voor het uitvoeren
van de reproductie 3 maanden na de toelating.
In geval van niet betaling binnen de termijn van 30 dagen is van rechtswege en zonder enige gebrekstelling op alle
openstaande bedragen een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand.
Bij gebreke van de juiste vermeldingen, van de betaling van de rechten en/of in geval van weigering de bewijs
exemplaren toe te sturen is bovenop de normaal verschuldigde rechten van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt bepaald :
-b
 ij het ontbreken van de copyrightvermelding en/of naamsvermelding van de auteur, en in geval van niet toegestane
aanpassing van het werk: een bedrag gelijk aan de verschuldigde rechten met een minimum van 125,00 € per werk;
-b
 ij gebruik van een werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het dubbel van de verschuldigde rechten
met een minimum van 125,00 € per werk;
- bij recidive, het dubbel van de verschuldigde rechten met een minimum van 250,00 € per werk ;
- bij gebruik van een werk met valse naamsvermelding het drievoud van de verschuldigde rechten met een minimum
van 250,00 € per werk.
In geval een dossier voor gerechtelijke invordering dient opgemaakt te worden :
- bij een reproductie zonder toestemming van Sabam,
- of een reproductie zonder de juiste vereiste vermeldingen
- of nog bij gebreke van de betaling van de gevorderde rechten
- en/of het niet toesturen van de bewijsexemplaren,
zal een bedrag van 10% van de opgavestaat met een minimum van 250,00€ aangerekend worden ten titel van
uitzonderlijke administratie kosten, onverminderd de schadevergoeding voor de auteurs.

Al de gegevens die u over uzelf verstrekt worden opgenomen in onze verwerkingen Registratie en administratie van vennoten met het oog op het
beheer van de auteursrechten en klantenbeheer. De houder van het bestand is Sabam cvba-burg. ven. met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u een recht van toegang en een recht tot verbetering. U kunt aanvullende inlichtingen over deze
verwerkingen vinden in het openbaar register bedoeld in art. 18 van de wet.

Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel
T +32 2 286 82 11 - contact@sabam.be - sabam.be
BTW BE 0402 989 270 RPR Brussel
IBAN : BE97 3100 7295 0049 - SWIFT BIC : BBRUBEBB
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