AANGIFTEFORMULIER VOOR
DRAMATISCHE WERKEN
Gelieve dit formulier in hoofdletters in te vullen:

Titel: ..........................................................................................................................................................................................................
Aard: ..........................................................................................................................................................................................................
Versie: ❒ Origineel ❒ Vertaling ❒ Bewerking
Indien het gaat om een vertaling of bewerking, gelieve ook de oorspronkelijke titel en de naam van de oorspronkelijke
auteur in de tabel met rechthebbenden te vermelden.
Duur (in minuten): ..................................................................................................................................................................................
Naam gezelschap: ..................................................................................................................................................................................
Instelling + datum eerste opvoering: ................................................................................................................................................

Rechthebbenden
Naam en voornamen

IP Name Number

Hoedanigheid

(1)

Aandeel in
de rechten

Handtekening

(1) Auteur / Componist / Choreograaf / Vertaler / Bewerker

Datum ……./………./…………
Dit formulier moet door alle rechthebbenden van het werk ondertekend worden, zelfs als zij geen lid zijn van Sabam.
Het gebruik van nog beschermde werken zonder toelating van de rechthebbenden is verboden.

Al de gegevens die u over uzelf verstrekt, worden opgenomen in onze verwerking “Registratie en administratie van vennoten met oog op het beheer
van auteursrechten” en “Klantenbeheer”. De houder van het bestand is Sabam c.v.b.a.-Burg. Ven. met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u 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.

Voorbehouden voor SABAM:
Inschrijvingsnummer: ................................................................ Datum inschrijving: ........................................................................
Datum ontvangst: ......................................................................
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HOE UW WERK AANGEVEN ?
Het formulier dat u in handen heeft, wordt gebruikt voor de aangifte van voltooide of gerealiseerde werken, dus niet
voor concepten of synopsis.
Het aangifteformulier wordt door alle rechthebbenden ondertekend, zelfs als zij geen lid zijn van Sabam.
De verdeelsleutel van de auteursrechten wordt er eveneens op aangegeven.
Op eerste verzoek van Sabam zijn de intellectuele rechthebbenden gehouden om een exemplaar van het werk te
bezorgen (draaiboek, scenario, …).
De aangifte moet ingediend worden vóór de uitvoering of de reproductie.

WAAROM UW WERK AANGEVEN ?
In principe beheert Sabam vanaf uw aansluiting alle werken in de disciplines waarvoor u aansloot. Toch blijft een
aangifte van elk afzonderlijk werk noodzakelijk. De aangifte stelt ons namelijk in staat om uw werk te identificeren.
Bovendien geeft de aangifte ons een zicht op de rechtenverdeling die tussen de auteurs werd overeengekomen.
Op onze website kunt u raadplegen wanneer de auteursrechten uitgekeerd zullen worden. Rechten worden uitbetaald
op basis van zendprogramma’s en ontvangen aangiftes. Ontbreekt de aangifte, dan kunnen er geen rechten uitbetaald
worden. Zorg er daarom voor dat de volledige aangifte gebeurt vóór uw werk werd uitgevoerd.
Heeft u vragen?
Contacteer onze Customer Service: > Tel : +32 2 286 84 84 > member@sabam.be
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