DANSCAFES – MUZIKALE THEMABARS
(MET INBEGRIP VAN CAFÉ’S MET REGELMATIGE DANS EN/OF MET DISCO-BAR EN/OF MENGTAFEL, ALSOOK CAFÉ’S EN/OF
BARS MET AMBIANCE-OF AMUSEMENTSMUZIEK) MET UITZONDERING VAN DANCINGS EN/OF DISCOTHEKEN)

MECHANISCHE MUZIEK – GRATIS INKOM – JAARCONTRACT
> Met voorafgaande toelating

TARIEF 102

Consumptieprijsindex 153,23 (Basis 100 = 1996) vanaf 01.07.2019

Basisbedragen in € tot 100 m²
Betalingsmodaliteit
1.

2.

AUDIO

AUDIOVISUEEL

Rechten

BTW
(6%)

TRIMESTRIEEL
SEMESTRIEEL
JAARLIJKS

279,99

16,80

520,68
982,42

TRIMESTRIEEL
SEMESTRIEEL
JAARLIJKS

349,99
650,86
1228,03

Totaal

Jaarlijks

296,79

1119,96

31,24

551,92

1041,36

58,95

1041,37

982,42

21,00
39,05
73,68

370,99
689,91
1301,71

1399,96
1301,72
1228,03

Opmerkingen
A. Gesonoriseerde instellingen groter dan 100 m².
De basisbedragen worden met 25% verhoogd per aangevangen schijf van 100 m² boven de basis van 100 m².

B. Verhoging gebonden aan de consumptieprijzen.
Indien de prijs van de meest gevraagde consumptie hoger ligt dan 2,00 € worden de basisbedragen, eventueel
vermeerderd door toepassing van de verhoging gebonden aan de oppervlakte, verhoogd met 25% per aangevangen
schijf van 1,25 € consumptieprijs boven de 2,00 €.
C. Instellingen met sonorisatie in aanpalende plaatsen/lokalen (terras, aanpalend zaaltje,...).
De oppervlakte van de instelling dient te worden verhoogd met de werkelijk gesonoriseerde oppervlakte van deze
bijkomende uitbatingen.
D. Met inkom.
Indien een inkom-, deelname- of toegangsprijs of eender welke som wordt gevraagd om toegang tot de instelling te
verkrijgen (vb. aankoop consumptiebonnen, parkinggelden, ...) zal het bedrag aan auteursrechten berekend worden
op basis van tarief 103.

E. Regelmatige levende uitvoeringen in de instelling met gratis inkom..
Het berekenen van de rechten zal volgens tarief 104 gebeuren middels een aparte maandovereenkomst.

F. Occasionele levende uitvoeringen in de instelling met gratis of betalende inkom.
De toelating dient 10 dagen op voorhand bij SABAM aangevraagd te worden, en het berekenen van de rechten zal
volgens tarief 210 gebeuren.
G. Tijdelijke exploitatievormen (*).
Indien de instelling slechts een beperkte periode uitgebaat wordt zal het te betalen bedrag als volgt berekend worden :

Inrichtingen met een tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken trimester: 50% van het bovenstaand jaartarief
Inrichtingen met een tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken semester: 75% van het bovenstaand jaartarief

H. Supplement bij het contract voor tijdelijk gebruik van een audio-visueel toestel (*)
De toelating minstens10 dagen op voorhand bij SABAM aan te vragen.

Periode
AUDIOVISUEEL
(MAXIMUM = 1 KALENDERMAAND)

PER DAG
PER MAAND

Droits
13,37
53,48

TVA (6%)
0,80
3,21

Total
14,17
56,69

(*) De bovengenoemde punten A, B en C blijven van toepassing.
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I. Polyvalente zalen.
De gebruiker heeft de vrijheid om al dan niet voor dit tarief te kiezen. Dit tarief dekt het gebruik van het SABAMrepertoire door derden in het kader van gratis evenementen waarbij er uitsluitend mechanische muziek wordt
afgespeeld. Volgende evenementen worden dus niet door dit tarief gedekt: concerten, theatervoorstellingen en andere
manifestaties met inkomprijs waarvoor de gangbare tarieven van toepassing blijven. Daarnaast mag het artistieke
budget (gage van de DJ, klank- en lichtinstallatie,…) niet hoger liggen dan 500 € per manifestatie en mag de
eventuele menuprijs niet hoger liggen dan 50 €. Op verzoek van SABAM dient de titularis bij de organisator van het
evenement de opgave van de uitgevoerde werken (programma) op te vragen, en deze samen met de lijst van de
georganiseerde evenementen te bezorgen. Overigens dient de gebruiker in zijn huurovereenkomst met de organisator
te vermelden dat die laatste de toelating van SABAM moet verkrijgen voor de evenementen die niet gedekt worden
door het tarief “polyvalente zalen”.

J. Uitbatingen beperkt tot een openingsdag per week.
50% van het jaarlijks bovenvermeld tarief.
ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING: VERHOGING VAN 15% OP DE VOORMELDE BEDRAGEN MET EEN
MINIMUM VAN 25 € GEDURENDE HET 1STE JAAR
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