
ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1.  SABAM verleent de titularis van de overeenkomst “Abonnement muziekuitvoeringen” hierbij uitdrukkelijk de toelating 
bedoeld in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch recht, voor de uitvoering van alle beschermde werken uit het 
SABAM- en internationale repertoire, zoals bepaald in de hierna volgende artikels.

  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 elektronische 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 titularis blijft - ten opzichte van SABAM - verantwoordelijk voor de uitvoeringen in zijn instelling, gebracht door 
hemzelf of met zijn toestemming door derden, waarvoor hij in dat geval solidair verantwoordelijk blijft.

Art. 3.  De titularis is ertoe gehouden onmiddellijk aangifte te doen bij SABAM van elke wijziging in zijn instelling of activiteit die 
invloed kan hebben op de contractuele voorwaarden zoals bepaald in artikel1.

Art. 4.  De wettelijk verschuldigde auteursrechten zijn forfaitair vastgelegd overeenkomstig de geldende tarieven en zullen door 
de titularis binnen 15 dagen worden betaald door overschrijving op het bankrekeningnummer van SABAM.

Art. 5.  De auteursrechten zijn gekoppeld aan de index die vermeld staat op het toepasselijke tarief. ledere schommeling van 
deze index kan een aanpassing van het auteursrecht tot gevolg hebben en zal door SABAM aan de titularis gemeld 
worden bij eenvoudige kennisgeving op de factuur.

  Het toegepaste tarief wordt vermeerderd met 15% met een minimum van 25 € gedurende het eerste jaar, in geval van 
gebruik van het SABAM repertoire zonder voorafgaande toelating.

  In geval de afgevaardigde van SABAM zich dient te verplaatsen, zal daarenboven een vast bedrag van 75 € kosten worden 
aangerekend ten laste van de titularis.

  Dient bovendien een proces-verbaal van vaststelling opgesteld te worden, dan zal daarenboven een vast bedrag van 50€ 
kosten worden aangerekend ten laste van de titularis.

Art. 6.  Op verzoek van SABAM dient de titularis de opgave van de uitgevoerde werken (programma) jaarlijks tijdens de maand 
van de vervaldag aan SABAM te bezorgen.

Art. 7.  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 titularis.

  Indien 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 extra kosten moet maken om betaling te verkrijgen, dan zullen die eveneens ten laste van de titularis zijn.

Art. 8.  Deze overeenkomst is geldig voor de duur van één jaar onder voorbehoud van bijzondere vermeldingen. Ze wordt 
stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd, tenzij zij aangetekend door één van beide partijen wordt opgezegd uiterlijk één 
maand vóór het verstrijken van elke jaarlijkse vervaldag. Indien de titularis het bewijs van de stopzetting van de activiteit 
voorlegt (schriftelijk bewijs vanwege een bevoegde instantie) en op voorwaarde dat deze stopzetting plaatsvindt in de 
eerste zes maanden van het lopende contract, kan de titularis een terugbetaling van 50% van het jaarlijks verschuldigd 
bedrag bekomen. In alle andere gevallen blijven de rechten verschuldigd tot aan het einde van de contractperiode.

Art. 9.  SABAM verbindt zich ertoe de titularis schriftelijk in te Iichten over elke wijziging van deze algemene voorwaarden of 
tariefvoorwaarden.

  Die kennisgeving moet minstens twee maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden of 
tariefvoorwaarden gebeuren.

  Indien de titularis, na kennisname van de wijziging, de nieuwe voorwaarden niet kan aanvaarden, dient hij dat uiterlijk 15 
dagen voor het van kracht worden van de nieuwe algemene voorwaarden of tariefvoorwaarden schriftelijk te melden aan 
SABAM.

  In dat geval loopt het contract af de dag dat die nieuwe voorwaarden in werking hadden moeten treden.
  Indien binnen de voormelde termijn geen schrijven is verstuurd, wordt de titularis geacht de nieuwe voorwaarden van dit 

contract te aanvaarden.

Art. 10.  De partijen verklaren, in geval van betwisting of niet-naleving van de vastgelegde voorwaarden, de bevoegdheid te 
erkennen van de Hoven en Rechtbanken van Brussel of van de maatschappelijke zetel / de woonplaats van de titularis, 
naar keuze van SABAM.

De persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, worden opgenomen in ons gegevensbestand met het oog op het beheer van de auteursrechten en de opvolging ervan. De 
houder van dit 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 een recht van toegang 
en verbetering, alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen.


