Tarief 114

HOTELKAMERS – BUNGALOWS –
CHALETS – GÎTES – GASTENKAMERS

AUDIO- EN AUDIOVISUELE
UITVOERINGEN –
JAARCONTRACT

EN ANDERE LOGIESVERSTREKKENDE INSTELLINGEN

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

Beschikbaarstelling en/of mededeling van SABAM-repertoire door middel van audio- en /of audiovisuele
apparatuur in hotelkamers, kamers van “gîtes”, “Bed & Breakfast”, jeugdherbergen, bungalows, chalets en
andere logiesverstrekkende instellingen.

Permanente exploitatievorm
(hotel)kamers - Bungalows, Chalets
Soort instelling

Jaarlijks bedrag per kamer met (audio)visueel toestel
Rechten

BTW (6%)

Totaal

zonder ster (-)

10,08

0,60

10,68

met één ster (*)

10,76

0,65

11,41

met twee sterren (**)

11,43

0,69

12,12

met drie sterren (***)

12,11

0,73

12,84

met vier sterren (****)

12,78

0,77

13,55

met meer dan vier sterren

13,45

0,81

14,26

Opgelet : het minimum te innen bedrag per instelling per jaar mag niet lager liggen dan 43,39

EUR exclusief BTW
Gites (hoeve – landelijk), gastenkamers (boerderij)
per gastenkamer/ontbijtruimte*

11,43

0,69

12,12

per kamer/ontbijtruimte* per gîte

12,11

0,73

12,84

* die enkel toegankelijk is voor de gasten

Opgelet : het minimum te innen bedrag per instelling per jaar mag niet lager liggen dan 43,39

EUR exclusief BTW.

Pay-TV
Hieronder wordt de dienst verstaan waarbij op specifieke vraag van het cliënteel door de uitbater van de
betrokken instelling en tegen een aparte meervergoeding ofwel audio- of audiovisueel apparatuur ofwel
bepaalde programma’s (kanalen of video-on-demand) worden aangeboden of ter beschikking gesteld. In dit
geval zal een verhoging van 25% op voormelde bedragen worden toegepast.
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Tijdelijke exploitatievorm
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:
bovenstaand jaartarief

50% van het

Inrichtingen met een tijdelijke uitbating van maximum één ononderbroken semester:
bovenstaand jaartarief

75% van het

Betalingsmodaliteiten
Per jaar

Jaarbedrag

Per semester

53% van het jaarbedrag

Per trimester

28,50% van het jaarbedrag
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