AANVRAAG
VAN EEN GEBRUIKSLICENTIE1

Uw muziekgebruik in orde
Wilt u in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst² muziek gebruiken in ruimtes waar alleen het personeel³ komt?
Of wachtmuziek aan de telefoon? Of achtergrondmuziek op uw website? Dan moet u:
• Een UNISONO-gebruikslicentie aanvragen
• Een vergoeding betalen

Dat geldt onder meer voor het gebruik van muziek:
• Op de werkplaats
• In eetruimtes
• Op personeelsfeesten
Vraag uw gebruikslicentie aan
Zo vult u uw gebruikslicentie correct in :
• Gebruik hoofdletters.
• Schrijf in de vakjes.
Mail de ingevulde en ondertekende aanvraag naar: unisono@sabam.be
Vult u de aanvraag liever online in? Surf dan naar www.eengemaakteaangifte.be
Extra formulier nodig? Download het op www.sabam.be/unisono
Wilt u een groepsaanvraag4 doen voor uw dochter- en/of zustervennootschappen?
Surf naar www.eengemaakteaangifte.be en download het formulier ‘groepsaangifte’

A. Informatie over uw bedrijf, vereniging of openbare dienst
Naam: .......................................................................................................
Juridische vorm :
❒ Nv ❒ BVBA ❒ Eenmanszaak ❒ VZW ❒ Openbare Dienst
❒ Andere: .................................................................................................
Facturatiegegevens :
Straat: .......................................................................................................
Nr.
Bus :
Postcode
Gemeente : .............................................................................................
Btw-nr. : .................................. Ondernemingsnr. : .............................
E-mail elektronische facturatie .........................................................
❒ Ik wens een factuur per post :
Gewenste betalingsmodaliteit :
❒ Jaarlijks
❒ Trimestrieel
❒ Semestrieel
Postadres : (indien verschillend van facturatieadres)
Straat: .......................................................................................................
Nr.
Bus
Postcode
Gemeente : ..............................................................................................
Contactpersoon :
❒ Dhr. ❒ Mevr.
Voornaam : ......................................... Naam : ....................................
Functie : .............................................. Telefoonnr : ...........................
Gsm : ................................................... E-mail :.....................................
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B. Informatie over het muziekgebruik
Wilt u ook muziek afspelen op plaatsen die publiek toegankelijk zijn5? Neem dan rechtstreeks contact op met Sabam
(www.sabam.be) en de Billijke Vergoeding (www.bvergoed.be).

1. Muziek op de werkplaats
❒ U speelt muziek af op de werkplaats: kantoren, ateliers, montageruimtes, stockruimtes, archieven of andere
werkplaatsen.
Aantal vte6 in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst: …...........
Welke muziekbronnen gebruikt u?
❒ Nationale radiozender (Radio 1, Q-Music, Klara, …)
❒ Lokale radiozender (Radio FM Gold, Radio Minerva, FM Limburg, …)
❒ Cd’s
❒ Muziekcomputer met muziekdatabase
❒ Tv
U mag meerdere antwoorden aanduiden. Dit heeft geen invloed op de tarieven.

2. Muziek in eetruimtes
❒ U speelt muziek in een of meerdere eetruimtes in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst: bedrijfsrestaurant,
refter, kantine, koffiezaal, koffiehoek, …

naam en adres

Oppervlakte (m²)

audio (radio, cd,
computer,...) *
*slechts 1 keuze toegelaten

audiovisueel
(Tv en audio,...) *
*slechts 1 keuze toegelaten

Welke muziekbronnen gebruikt u?
❒ Nationale radiozender (vb.: Radio 1, Q-Music, Klara, …)
❒ Lokale radiozender (vb.: Radio FM Gold, Radio Minerva, FM Limburg, …)
❒ Cd’s
❒ Muziekcomputer met een muziekdatabase
❒ Tv
U mag meerdere antwoorden aanduiden.
❒ U wilt het combinatietarief want u speelt muziek op de werkplaats én in de eetruimte(s).
Vul dan zeker de vorige twee rubrieken volledig in.

3. Muziek op bedrijfsfeesten
❒ U wilt een jaartarief voor uw personeelsfeest, kerstfeest, nieuwjaarsreceptie, pensioenviering, afscheidsviering,
afdelingsfeest, bekendmaking jaarcijfers, …
Opgelet! Soms geldt dit tarief niet. Neem contact op met Sabam (www.sabam.be) en de Billijke Vergoeding (www.
bvergoed.be) als :
•
•
•
•
•

u
u
u
u
u

een bedrijfsfeest organiseert met live muziek
inkom vraagt voor uw bedrijfsfeest
een bedrijfsfeest organiseert in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst én dit toegankelijk is voor publiek.
een bedrijfsfeest organiseert buiten uw bedrijf, vereniging of openbare dienst
niet kiest voor het jaartarief
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Aantal vte in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst: …...........
Welke muziekbronnen gebruikt u?
❒ Cd’s
❒ Muziekcomputer met een muziekdatabase
❒ Tv
U mag meerdere antwoorden aanduiden. Dit heeft geen invloed op de tarieven.

4. Wachtmuziek aan de telefoon
❒ U speelt wachtmuziek tijdens binnenkomende oproepen. Daarvoor moet u een gebruikslicentie aanvragen.
>> Aantal gewone buitenlijnen zoals gewone netnummers, gratis lijnen, … :
>> Aantal betalende buitenlijnen zoals 070, 078, 090x, …:
Betaalt de leverancier van uw centrale de rechten van uw wachtmuziek? Dan hoeft u daarvoor geen licentie af te
sluiten. Voeg gewoon het attest van de leverancier bij.
❒ U speelt rechtenvrije opnames.
Voeg het attest van de leverancier van deze opnames bij.
Welke muziek speelt u?
❒ U speelt altijd een van de volgende cd’s.
Titel van de cd

Artiest of groep

EAN-code

Speelt u regelmatig meer dan drie cd’s?
Voeg dan een apart blad toe met de titel, artiest of groep en EAN-code van die cd’s.
❒ U speelt altijd een van de volgende opnames .
Titel van het nummer

Artiest of groep

Titel van de cd

EAN-code

Speelt u regelmatig meer dan drie opnames?
Voeg dan een apart blad toe met de titel, artiest of groep en EAN-code. Dit heeft geen invloed op de tarieven.

Sabam is gemandateerd door Simim en PlayRight 3/6

5. Achtergrondmuziek op bedrijfswebsites7

Website : ...................................................................................................................................................................................................
❒ U speelt in totaal maximaal 15 minuten achtergrondmuziek op uw website.
Voor muziek op websites gelden strikte voorwaarden.
• Achtergrondmuziek beperkt tot een duur van 15 minuten
• Niet-downloadbaar formaat
• Geen web-radio toepassing
• Geen reclame-, promotie- of animatiespots (flash, video, enz.)
Aantal vte in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst: …...........
>> Adres van de website (url):
>> Verwijzen meerdere adressen naar dezelfde website? Geef die dan ook op:…
❒ U speelt rechtenvrije opnames
Voeg het attest van de leverancier van deze opnames bij.
Welke opnames speelt u ?
Titel

Artiest of groep

EAN-code

Speelt u regelmatig meer dan drie opnames?
Voeg dan een apart blad toe met de titel, artiest of groep en EAN-code. Dit heeft geen invloed op de tarieven.

6. Bijzondere regeling
❒ U wilt een bijzondere regeling.
Surf naar https://www.sabam.be/nl/voor-gebruikers/unisono-muziek-op-de-werkvloer/bijzondere-regeling
en download het formulier. Vul het in en voeg het bij uw aanvraag.

7. U gebruikt geen muziek
❒ U speelt geen muziek in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst.

8. Bestaande licenties met Sabam
❒ Uw bedrijf heeft al een of meerdere licenties bij Sabam en Billijke Vergoeding.
Vul hier dan uw klantennummer(s) in:

C. Verklarende woordenlijst
(1) Hebt u een gebruikslicentie? Dan mag u, ná betaling, muziek spelen in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst.
(2) Een bedrijf, vereniging of openbare dienst is elke juridische entiteit die op een of andere wijze mensen in dienst heeft.
Het zijn deze ruimtes die door deze gebruikslicentie geviseerd worden.
(3) Bedrijfsruimtes waar alleen personeel komt, zijn ruimtes waartoe het publiek (niet-werknemers) géén toegang heeft. Deze gebruikslicentie geldt
voor deze ruimtes.
(4) M
 et een groepsaanvraag kan een moedervennootschap alle aangiftes voor dochter- of zustervennootschappen tegelijk doen. U krijgt dan één
factuur met opsomming van de rechten berekend per vennootschap.
(5) B
 edrijfsruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek zijn ruimtes waartoe ook niet-werknemers toegang hebben. Deze gebruikslicentie geldt
niet voor die ruimtes. Daarvoor neemt u contact op met Sabam en de Billijke Vergoeding.
(6) V
 te = voltijdequivalenten. Dit is het aantal personeelsleden van een bedrijf, vereniging of openbare dienst, omgerekend naar voltijdse betrekkingen. U vindt dat terug in het niet-geconsolideerde jaarverslag van het refertejaar -1.
(7) A
 chtergrondmuziek op een website is niet-downloadbare muziek op een website waarop de bezoeker geen invloed heeft. U mag zo maximaal
vijftien minuten muziek spelen. Deze 15 minuten muziek mogen wel onbeperkt in loop spelen. Muziek in reclame, een filmpje of ander audiovisueel werk valt daar niet onder.
(8) Fonogram: De eerste vastlegging (de moederband of de master) van klank. In het kader van deze licentie wordt hiermee bedoeld de eerste opname van muziek en/of een lied.
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D. Algemene voorwaarden
1. Gebruikslicentie

6. Betalingsmodaliteiten

Met een UNISONO-gebruikslicentie mag de onderneming, de
vereniging of de openbare dienst alle beschermde werken uitvoeren die tot het nationale en internationale repertoire behoren van Sabam. En voldoet de onderneming, de vereniging of de
openbare dienst ten aanzien van SIMIM en PlayRight aan de verplichting tot het betalen van de billijke vergoeding. Deze licentie geldt voor de in artikel 2 bedoelde exploitatie(s) waarvoor de
onderneming, de vereniging of de openbare dienst heeft aangegeven muziek te gebruiken. De gebruikslicentie is geldig na betaling van de factuur.

De wettelijk verschuldigde UNISONO-rechten worden forfaitair bepaald overeenkomstig de geldende tarieven en moeten
door de onderneming, de vereniging of de openbare dienst binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur
worden betaald via overschrijving op de bankrekening van Sabam-UNISONO.

Zijn van toepassing i.v.m. muziekgebruik in niet-publieke ruimtes van ondernemingen, verenigingen en openbare diensten:
Artikel XI.165 Wetboek van Economisch Recht wat betreft de auteursrechtelijke toestemming van Sabam.
Artikel XI.205 en XI.209 Wetboek van Economisch Recht wat betreft de toestemming van SIMIM voor gebruik van wachtmuziek
en achtergrondmuziek op websites.
Artikels XI.212 en XI.213 Wetboek van Economisch Recht wat betreft de openbare uitvoering van fonogrammen8.
Art.58 - 62 van het KB Billijke Vergoeding van 17 december 2017
gewijzigd door KB Billijke Vergoeding van 8 juli 2018 voor de
openbare uitvoering van fonogrammen.

Betaling in termijnen
De onderneming, vereniging of de openbare dienst mag kiezen
voor een betaling van de factuur in termijnen.
Per semester: 53% van het basistarief
Per trimester: 28,5% van het basistarief
Niet-betaling
Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, zullen aan
de onderneming, de vereniging of de openbare dienst per rappel 15 euro forfaitaire kosten worden aangerekend. Bovendien
zal UNISONO een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €, kunnen vorderen indien de
factuur meer dan acht dagen na een tweede rappel onbetaald
blijft. Als UNISONO extra kosten moet maken om de betaling
van de factuur te verkrijgen, dan vallen die eveneens ten laste
van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst.

2. Lastgevingsovereenkomst

7. Indexaanpassingen

SIMIM en PlayRight hebben met Sabam een lastgevingsovereenkomst gesloten waarbij SIMIM en PlayRight Sabam hebben
opgedragen om namens hen en voor hun rekening de naburige
rechten van de producenten en de uitvoerende kunstenaars te
innen voor het gebruik van muziek door ondernemingen, verenigingen of openbare diensten, in een of meer van de hierna
beperkend opgesomde situaties: muziek op de werkvloer, muziek in de personeelsrestaurants, muziek tijdens personeelsfeesten. SIMIM heeft Sabam eveneens gemandateerd voor het
innen van wachtmuziek aan de telefoon en achtergrondmuziek
op de website van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst. Alle contacten (briefwisseling, facturen, telefoongesprekken…) tussen Sabam en de onderneming, de vereniging
of de openbare dienst gebeuren onder de benaming “UNISONO”.

De UNISONO-rechten zijn gekoppeld aan de index die in de toepasselijke tarieven vermeld staat. Elke indexschommeling kan
een aanpassing van de verschuldigde bedragen met zich meebrengen en zal door UNISONO bij eenvoudige kennisgeving op
de factuur aan de onderneming, de vereniging of de openbare
dienst worden gemeld.

3.Overdracht en moreel recht
De UNISONO-gebruikslicentie mag niet worden overgedragen
en geldt, bij uitvoering door middel van mechanische of elektronische toestellen, alleen voor het gebruik van legaal vervaardigde geluids- of audiovisuele dragers en/of legaal gedownloade geluids- of audiovisuele bestanden. De morele rechten van
de auteurs en de uitvoerende kunstenaars zijn uitdrukkelijk
voorbehouden.
4. Verantwoordelijkheid van de klant

Auteursrechten zijn gekoppeld aan de consumptieprijsindex.
Naburige rechten zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex
m.u.v. wachtmuziek en achtergrondmuziek op de website.
8. Gebruik van muziek zonder licentie
Bij gebruik van muziek zonder gebruikslicentie wordt het standaardtarief gedurende het eerste contractjaar verhoogd met
15% met toepassing van volgende minima:
Auteursrechten: verhoging met minimum 25 euro
Naburige rechten: verhoging met minimum 75 euro.
Bij een vaststelling ter plaatse zal er 100 euro als schadevergoeding worden aangerekend en 125 euro (excl. btw) als kosten van
vaststelling en verplaatsing.
9. Opgave playlist

De onderneming, de vereniging of de openbare dienst is verantwoordelijk voor de uitvoeringen in haar vestiging(en), hetzij door
haarzelf, hetzij met haar instemming door derden, voor wie zij
zich in dat geval hoofdelijk verbindt.

Op verzoek van UNISONO dient de onderneming, de vereniging
of de openbare dienst elk jaar tijdens de vervalmaand een opgave van de gebruikte werken (programma) te bezorgen voor
wat betreft de rubrieken telefonische wachtmuziek en achtergrondmuziek op de website.

5. Wijzigingen

10. Startdatum van de licentie

De onderneming, de vereniging of de openbare dienst dient elke
wijziging in haar vestiging(en) of haar activiteit die van invloed
kan zijn op de toekenningsvoorwaarden van de in artikel 1 bedoelde gebruikslicentie, onmiddellijk bij UNISONO aan te geven.

Bij spontane aangifte gaat de licentie in op de eerste dag van de
maand van de ondertekening, tenzij anders door de gebruiker
wordt aangegeven. In het geval van een controle is de startdatum de datum van de eerste dag van de maand waarin de vaststelling heeft plaatsgevonden.
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11. Duur van een licentie

12. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

Deze gebruikslicentie is geldig vanaf de datum van aanvang tot
31 december van het betrokken jaar. Zij zal vervolgens jaar na
jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij zij aangetekend of per
e-mail door één van beide partijen wordt opgezegd uiterlijk 1
maand voor elke jaarlijkse vervaldag.

UNISONO verbindt zich ertoe de onderneming, de vereniging of
de openbare dienst in kennis te stellen van elke wijziging van
deze algemene voorwaarden of van de tarieven. Indien de gebruikslicentie niet wordt opgezegd dan wordt de onderneming,
de vereniging of de openbare dienst geacht de nieuwe voorwaarden en/of tarieven te aanvaarden.

In geval van definitieve stopzetting van activiteiten en mits
voorlegging van een officieel bewijs van stopzetting, of bij stopzetting van muziekgebruik in de loop van het jaar zullen de verschuldigde rechten, op verzoek van de onderneming, vereniging
of openbare dienst als volgt worden aangepast:
Auteursrechten
De rechten worden verminderd met 50% als de periode tussen
de laatste contractuele vervaldag en de datum van stopzetting
maximum één semester bedraagt.
Naburige rechten
De rechten worden pro rata verminderd vanaf de 1e dag van de
maand die volgt op de datum van stopzetting.

13. Verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan het
UNISONO privacy beleid. Onze privacy policy kan u raadplegen
via https://www.sabam.be/nl/privacy-policy
14. Bevoegde rechtbank
Partijen erkennen, bij betwisting of niet-naleving van de gestelde voorwaarden, de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken
van Brussel of van de hoofdzetel van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, naar keuze van UNISONO.

naar waarheid ingevuld te: ...................................................................................................................................................................
Naam : .......................................................................................................................................................................................................
Functie : ....................................................................................................................................................................................................
Handtekening : ........................................................................... Datum : ............................................................................................
Door het formulier “aanvraag gebruikslicentie” met opgave van de verschillende aanwendingen van het muziekrepertoire
waarvan zij gebruik verklaart te maken, terug te sturen, aanvaardt de onderneming, de vereniging of de openbare
dienst de algemene voorwaarden en de tariefbepalingen die op dit formulier vermeld staan.
Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste en/of onvolledige gegevens strafbaar is volgens het
wetboek van Economisch Recht (art. XI.293 Al. 1).
Sabam Cvba zal in het kader van deze gebruikslicentie de meegedeelde informatie ter plaatse kunnen controleren.
De via dit formulier verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en zijn beschermd conform de Wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en artikel XI.281 en XV.113 wetboek van Economisch Recht.

E. Contact
Uitgebreide informatie vindt u op www.sabam.be/unisono. Indien u nog vragen hebt kan u ook met ons contact
opnemen via onze klantendienst: unisono@sabam.be | tel.: +32(0)22861585 | Sabam Cvba, c/o Unisono, Aarlenstraat
75-77, 1040 Brussel.
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