Algemene voorwaarden
Art. 1 - De toelating voor het gebruik van het door Sabam beheerde repertoire wordt verkregen mits :
- Sabam in het bezit is van een correct en volledig ingevulde licentieaanvraag, minstens tien dagen vóór het evenement;
- het indienen van het overzicht van alle op- of uitgevoerde werken, binnen 15 dagen volgend op het evenement ;
- het indienen van de correcte en volledige overzicht van de ontvangsten – indien vereist – binnen 15 dagen volgend op het
evenement;
- het opsturen, vóór het evenement, van een eensluidend verklaard afschrift van de contracten met alle (voor en hoofdprogramma)
artiesten of hun vertegenwoordiger en andere dienstverleners (licht en geluid) ;
- het betalen, binnen de vastgestelde termijn, van de verschuldigde auteursrechten voor zover de elementen die bepalend zijn
voor de tarifering, zoals de inkomprijzen, de artistieke budgetten, de oppervlakte, de gebruikte middelen tot uitvoering (orkest,
mechanische toestellen,…) overeenstemmen met deze vermeld in de aanvraag en overgenomen zijn op de factuur.
Deze toelating is niet overdraagbaar en heeft enkel betrekking op het auteursrecht en niet op de naburige rechten (rechten van
uitvoerende artiesten en producenten).
In geval van uitvoering door middel van mechanische of electronische toestellen, is deze toelating beperkt tot het gebruik
van rechtsgeldig vervaardigde geluids- of audiovisuele dragers en/of tot het gebruik van rechtsgeldig gedownloade geluids- of
audiovisuele bestanden.
Art. 2 - De organisator blijft – ten opzichte van Sabam – verantwoordelijk voor de uitvoeringen tijdens het evenement, gebracht door
hemzelf of met zijn toestemming door derden, waarvoor hij in dat geval solidair verantwoordelijk blijft.
Art. 3 - In geval van annulering van het geplande evenement of van wijziging van de tariferingsparameters dient de organisator dat
schriftelijk te melden aan Sabam uiterlijk om 17.00 uur de laatste werkdag vóór het evenement. Doet hij dat niet, dan wordt het
evenement geacht te zijn verlopen volgens de voorwaarden vermeld in de licentieaanvraag.
Art. 4 - De Sabam-tarieven kunnen geraadpleegd of verkregen worden op eenvoudig verzoek. Ze zijn ook terug te vinden op de website
van Sabam (sabam.be).
Indien de gebruiker een licentieaanvraag opstuurt, aanvaardt hij de facto de tarieven en deze voorwaarden.
Het tarief wordt vermeerderd met 10% met een minimum van € 10 in geval de licentieaanvraag wordt ingediend minder dan 48
uur vóór het evenement.
Het tarief wordt vermeerderd met 15% met een minimum van € 25 in geval geen aanvraag werd ingediend of in geval van een
onvolledige of foutieve ingediende aanvraag.
In geval de afgevaardigde van Sabam zich dient te verplaatsen zal een bijkomend vast bedrag van € 75 worden aangerekend ten
laste van de organisator. Als bovendien ingeval een proces-verbaal van vaststelling dient opgesteld te worden zal een bijkomend
vast bedrag van € 50 worden aangerekend ten laste van de organisator.
Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.
Art. 5 - Sabam tarifeert op basis van de gegevens die de organisator in de opgestuurde licentieaanvraag verstrekt en/of op basis van de
door een afgevaardigde van Sabam vastgestelde elementen, aan de hand van volgende parameters:
- de soort van het evenement en de aard van de uitvoeringen;
- de oppervlakte van het lokaal, de toegangsprijzen, de consumptieprijzen, de artistieke budgetten, de ontvangsten.
Sabam heeft een absoluut controlerecht op al deze elementen. Indien de tarifering van de auteursrechten gebeurt op basis
van de ontvangsten, verbindt de organisator zich ertoe deze nauwgezet te boeken. Indien de organisator het overzicht van de
ontvangsten ten niet opstuurt binnen een termijn van 15 dagen volgend op het evenement, zal Sabam de verschuldigde rechten
tariferen op basis van een volle zaal.
Indien de organisator, ondanks een of meerdere herinneringen van Sabam, niet alle gegevens zou hebben doorgegeven, binnen de
opgelegde termijn, die nodig zijn voor de berekening van de rechten volgens de geldende tarieven, dan zal Sabam een schatting
maken van deze gegevens op basis van de informatie waarover zij beschikt (statistieken, pers,…) en dienovereenkomstig de
verschuldigde rechten berekenen. Deze facturering zal als definitief worden beschouwd tenzij de organisator de ontbrekende
informatie in verband met de betreffende evenement(en) binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van de factuur
overmaakt. De facturering van de rechten op grond van deze regel is onderhevig aan een mogelijke correctie indien achteraf
uit de aanvullende informatie blijkt dat het gefactureerde bedrag ontoereikend was. Sabam behoudt zich het recht voor om
conform de artikels XI.202 en XI.269 van het Wetboek van Economisch recht, controles uit te voeren op de juistheid en de
volledigheid van de door de organisator meegedeelde exploitatiegegevens over het betrokken evenement. De organisator
verbindt er zich toe om Sabam tot 5 jaar volgend op de datum van het evenement toegang te verlenen tot alle documenten
met betrekking tot het evenement of om deze op eenvoudig verzoek van Sabam binnen de door haar gestelde termijnen te
verstrekken. Elke bedrieglijke of foutieve aangifte zal aanleiding geven tot rechtsvervolgingen bepaald in de artikelen 196 en 197
van het Strafwetboek.
Art. 6 - In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal een vast bedrag van € 15 kosten per herinnering worden aangerekend
ten laste van de organisator. In geval de factuur niet wordt betaald binnen 8 dagen na een tweede herinnering, kan Sabam een
schadevergoeding vorderen van 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125. Indien Sabam bijkomende kosten moet
maken om betaling te bekomen, zullen deze eveneens ten laste zijn van de organisator.
Art. 7 - Specifiek voor controledoeleinden zal de organisator op vraag van Sabam of haar afgevaardigde voor elk evenement twee kaarten
ter beschikking stellen. De afgevaardigde zal bovendien vrije toegang krijgen tot alle lokalen waar de uitvoeringen plaatsvinden.
Art. 8 - Elke op- of uitvoering van het beschermd repertoire zonder uitdrukkelijke toelating van Sabam zal gerechtelijk vervolgd worden.
De bijkomende kosten zullen, in dit geval, ten laste zijn van de organisator.
Art. 9 - Partijen verklaren, in geval van betwisting of niet-naleving van de vastgestelde voorwaarden, de bevoegdheid te erkennen van
de Hoven en rechtbanken van Brussel, of van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de organisator, naar keuze van Sabam.
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