Tarief 127

JEUGDHUIZEN

JAARCONTRACT
Met voorafgaande toelating
Consumptieprijsindex 109,49
(Basis 100 = 2013)
vanaf 01.01.2021

Vallen onder het jeugdhuistarief: Jeugdhuizen die:



ofwel rechtstreeks structureel gesubsidieerd worden door één van de 3 Gemeenschappen
ofwel aangesloten zijn bij een erkende jeugdhuisfederatie die door een van de 3 Gemeenschappen
gesubsidieerd wordt

A. Jeugdhuizen met evenementen
Jaartarief

Tot 100 m²

Per begonnen schijf van 100 m²

Audio

€ 480,78

+ € 120,20

Audiovisueel

€ 600,98

+ € 120,20

Activiteitentabel jeugdhuizen met evenementen

Concerten en
andere
activiteiten*

Fuiven**

Maximum inkomprijs

Tot 100 m²

Tot 200 m²

+ 100 m²

€ 0,00 – € 2,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2,51 – € 5,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 20,00

€ 5,01 – € 7,50

€ 40,00

€ 60,00

€ 20,00

€ 7,51 – € 10,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 20,00

+ schijf van € 2,50

+ € 20,00

+ € 20,00

+ € 20,00

Maximum inkomprijs

Tot 100 m²

Tot 200 m²

+ 100 m²

€ 0,00 – € 2,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2,51 – € 5,00

€ 40,00

€ 80,00

€ 40,00

€ 5,01 – € 7,50

€ 80,00

€ 120,00

€ 40,00

€ 7,51 – € 10,00

€ 120,00

€ 160,00

€ 40,00

+ schijf van € 2,50

+ € 40

+ € 40,00

+ € 40,00

* Onder andere activiteiten wordt onder andere verstaan: film, quiz, eetfestijn, sportieve manifestatie, show, theater, stand up comedy, …
** Onder fuiven wordt onder andere verstaan: bal, gala, td, party, fuif, feest, karaoke, …

Onder voorwaarde dat de activiteiten worden georganiseerd door het jeugdhuis in de eigen lokalen en het
artistiek budget niet hoger is dan € 500, vallen volgende activiteiten onder het jaartarief – punt A:

het afspelen van muziek op ontmoetingsmomenten;

alle kosteloze evenementen;

alle niet-kosteloze evenementen met een inkomprijs (zie definitie hieronder) van maximum € 2,50
Opgave van evenementen die niet gedekt zijn door het jaarforfait (dus waarvan de inkomprijs hoger is dan
€ 2,50 en / of het artistiek budget meer dan € 500 bedraagt)
Hiervoor doet het jeugdhuis op voorhand geval per geval opgave van het evenement met vermelding van de
aard van het evenement, de datum, de inkomprijzen en het artistiek budget (zie definitie hieronder).
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Inkomprijs
De inkomprijs wordt gedefinieerd als volgt: elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, aankoop
verplicht programma, enz.) die betaald moet worden om toegang te krijgen tot de ruimte waar de op- of
uitvoeringen plaatsvinden. Indien er verschillende inkomprijzen worden gevraagd, wordt het gemiddelde van
de normaal gehanteerde inkomprijzen als basis genomen.
Opmerking: 0 € wordt niet beschouwd als een inkomprijs en wordt bijgevolg niet in aanmerking genomen bij de
berekening van de inkomprijs.
Als de prijs van de meest gevraagde consumptie meer dan 1,40 € bedraagt, wordt het verschil bij de inkom
gevoegd. Alle bedragen zijn exclusief 6% btw.
Artistiek budget
Het artistiek budget is samengesteld uit alle bedragen die aan de uitvoerende artiesten ter beschikking worden
gesteld voor de uitvoering van hun programma.
Activiteiten die niet gedekt zijn door deze overeenkomst:

alle evenementen (met of zonder inkomprijs) die het jeugdhuis organiseert buiten haar eigen lokalen
alsook in lokalen die niet mee in rekening zijn gebracht bij de bepaling van het jaarforfait

alle evenementen die al dan niet in co-organisatie door derden in het jeugdhuis worden georganiseerd

alle evenementen (met of zonder inkomprijs) waarbij het artistiek budget meer dan € 500,00
bedraagt.
Deze activiteiten moeten op voorhand worden aangevraagd en zullen volgens de gangbare tarieven
gefactureerd worden.
Opgave van het gebruikte repertoire
Het jeugdhuis verbindt zich ertoe om samen met de opgave van de ontvangsten het programma van elk
optreden (concert, theater, stand-up…) mee te delen.
Facturatie
Per kwartaal maakt Unisono een factuur op voor een kwart van het jaartarief samen met de facturatie van de
evenementen van het voorbije kwartaal.
Overstap
Tijdens de looptijd van het jaarcontract kan slechts één keer worden gekozen voor een overstap van tarief
127A naar 127B. Positieve of negatieve saldi worden bij de eerstvolgende kwartaalafrekening verrekend.
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B. Jeugdhuizen zonder evenementen
Jaartarief

Tot 100 m²

Per begonnen schijf van 100 m²

Audio

€ 240,39

+ € 60,10

Audiovisueel

€ 300,49

+ € 60,10

activiteitentabel jeugdhuizen zonder evenementen

Concerten en
andere
activiteiten*

Fuiven**

Maximum
inkomprijs

Tot 100 m²

Tot 200 m²

+ 100 m²

€ 0,00 – € 2,50

€ 20,00

€ 40,00

+ € 20,00

€ 2,51 – € 5,00

€ 40,00

€ 60,00

+ € 20,00

€ 5,01 – € 7,50

€ 60,00

€ 80,00

+ € 20,00

€ 7,51 – € 10,00

€ 80,00

€ 100,00

+ € 20,00

+ schijf van € 2,50

+ € 20,00

+ € 20,00

+ € 20,00

Maximum
inkomprijs

Tot 100 m²

Tot 200 m²

+ 100 m²

€ 0,00 – € 2,50

€ 40,00

€ 80,00

+ € 40,00

€ 2,51 – € 5,00

€ 80,00

€ 120,00

+ € 40,00

€ 5,01 – € 7,50

€ 120,00

€ 160,00

+ € 40,00

€ 7,51 – € 10,00

€ 160,00

€ 200,00

+ € 40,00

+ schijf van € 2,50

+ € 40,00

+ € 40,00

+ € 40,00

* Onder andere activiteiten wordt onder andere verstaan: film, quiz, eetfestijn, sportieve manifestatie, show, theater, stand up comedy, …
** Onder fuiven wordt onder andere verstaan: bal, gala, td, party, fuif, feest, karaoke, …

Onder voorwaarde dat de activiteiten worden georganiseerd door het jeugdhuis in de eigen lokalen en het
artistiek budget niet hoger is dan € 500, vallen volgende activiteiten onder het jaartarief – punt B:

Het afspelen van muziek op ontmoetingsmomenten;
Opgave van evenementen
Het jeugdhuis doet op voorhand opgave van de evenementen met vermelding van de aard van het evenement,
de datum, de toegangsprijzen en het artistiek budget (zijn alle bedragen die aan de uitvoerende artiesten ter
beschikking worden gesteld voor uitvoering van hun programma).
Inkomprijs
De inkomprijs wordt gedefinieerd als volgt: elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, aankoop
verplicht programma, enz.) die betaald moet worden om toegang te krijgen tot de ruimte waar de op- of
uitvoeringen plaatsvinden. Indien er verschillende inkomprijzen worden gevraagd, wordt het gemiddelde van
de normaal gehanteerde inkomprijzen als basis genomen.
Opmerking: 0 € wordt niet beschouwd als een inkomprijs.
Als de prijs van de meest gevraagde consumptie meer dan 1,40 € bedraagt, wordt het verschil bij de inkom
gevoegd. Alle bedragen exclusief 6% btw.
Artistiek budget
Het artistiek budget is samengesteld uit alle bedragen die aan de uitvoerende artiesten ter beschikking worden
gesteld voor de uitvoering van hun programma.
Activiteiten die niet gedekt zijn door deze overeenkomst:

alle evenementen (met of zonder inkomprijs) die het jeugdhuis organiseert buiten haar eigen lokalen
alsook in lokalen die niet mee in rekening zijn gebracht bij de bepaling van het jaarforfait

alle evenementen die al dan niet in co-organisatie door derden in het jeugdhuis worden georganiseerd

alle evenementen (met of zonder inkomprijs) waarbij het artistiek budget meer dan € 500,00
bedraagt.
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Deze activiteiten moeten op voorhand worden aangevraagd en zullen volgens de gangbare tarieven
gefactureerd worden
Opgave van het gebruikte repertoire
Het jeugdhuis verbindt zich ertoe om samen met de opgave van de ontvangsten het programma van elk
optreden (concert, theater, stand-up…) mee te delen
Facturatie
Per kwartaal maakt Unisono een factuur op voor een kwart van het jaartarief samen met een afrekening van de
evenementen van het voorbije kwartaal
Overstap
Tijdens de looptijd van het jaarcontract kan slechts één keer worden gekozen voor een overstap van tarief
127B naar 127A. Positieve of negatieve saldi worden bij de eerstvolgende kwartaalafrekening verrekend.
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