AANGIFTEFORMULIER
AUDIOVISUELE WERKEN

Uw werk aangeven gaat online nog sneller via onze eServices! Hebt u nog geen account? Neem dan contact op
met onze customer service via member@sabam.be en vraag om uw unieke toegangscode.
Vul dit formulier in drukletters in :
Titel :.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Soort : ❒ fictiefilm ❒ fictieserie ❒ sitcom ❒ documentaire ❒ videokunst ❒ musical ❒ animatie ❒ dramaserie ❒ soap
❒ videoclip ❒ reportage ❒ docusoap ❒ sketch ❒ bedrijfsfilm ❒ reclamespot ❒ visuele generiek
Versie : ❒ origineel ❒ vertaling ❒ bewerking
Kruiste u ‘vertaling’ of ‘bewerking’ aan? Vermeld dan ook de oorspronkelijke titel en auteur in de tabel met
rechthebbenden.
Duur (in min) : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Producent (naam en adres) :..............................................................................................................................................................................................................
Zender :..............................................................................................................................................................................................................................................................
Data van de uitzendingen :...................................................................................................................................................................................................................

Rechthebbenden
Voorna(a)m(en) en naam:

IP-Name Number:

Hoedanigheid*

Aandeel in de rechten :

Handtekening :

* Kies uit: scenarist - regisseur - auteur van dialogen of commentaarteksten - auteur van vooraf bestaand werk - grafisch ontwerper van animatie

Voeg aan uw aangifte nog een kopie van uw overeenkomst met de producent toe.
datum:

.......... /.......... /..........

Alle gegevens die u ons over uzelf bezorgt, nemen we op in onze verwerking ‘Registratie en administratie van vennoten’. Dat doen we om uw auteursrechten te beheren en voor pr-, promotie- en communicatiedoeleinden.
Sabam cvba - Burgerlijke vennootschap met zetel in 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77 is eigenaar van het bovenstaande gegevensbestand. Zoals staat
in de wet van 8 december 1992, hebt u recht op toegang tot en verbetering van uw gegevens. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens
vindt u in het openbaar register waarnaar artikel 18 van de wet hierboven verwijst.

Laat dit gedeelte open:
Inschrijvingsnummer : .............................................................................................................................................................................................................................
Ontvangstdatum : .......................................................................................................................................................................................................................................
Inschrijvingsdatum : .................................................................................................................................................................................................................................
Teruggestuurd op : ....................................................................................................................................................................................................................................

Zo geeft u uw werk aan
Gebruik dit formulier om voltooide audiovisuele werken aan te geven. Zorg ervoor dat alle rechthebbenden het
formulier ondertekenden. Laat ons ook de verdeelsleutel van de auteursrechten weten. Dien de aangifte in vóór uw
werk uitgezonden of gereproduceerd wordt.
Vraagt Sabam om een kopie van uw werk? Dan verwachten we dat u, als rechthebbende, ons een exemplaar bezorgt
(dvd, draaiboek, scenario, ...). Gaat het om een serie? Dan is een exemplaar van één aflevering voldoende. Voeg ook
een kopie van het productiecontract toe.

Daarom geeft u uw werk aan
Vanaf het moment waarop u vennoot wordt, beheert Sabam alle werken in de disciplines waarvoor u zich aansloot.
Toch moet u elk werk nog altijd afzonderlijk aangeven. Want we hebben die aangifte nodig om uw werk te identificeren.
Bovendien weten we zo welke rechtenverdeling u overeenkwam met de coauteurs.
Op onze website – www.sabam.be – leest u wanneer we uw rechten uitkeren. Dat doen we op basis van aangiftes
en zendprogramma’s. Is er geen aangifte? Dan kunnen we geen rechten uitbetalen. Geef daarom uw werk aan vóór
de uitzending.

Hebt u nog vragen?
Neem dan zeker contact met ons op via 02 286 84 84 of member@sabam.be.

Sabam cvba burg.ven.
Aarlenstraat 75 − 77, 1040 Brussel
T +32 2 286 84 84 − member@sabam.be − sabam.be
BTW BE 0402 989 270 − RPR Brussel
IBAN : BE70 4354 1096 4125 − SWIFT BIC : BBRUBEBB

