Tarief 125

GEBRUIK VAN HET SABAMREPERTOIRE
IN EN DOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN
ANDERS DAN BEDOELD IN ART.XI, 191/1 VAN HET
WETBOEK VAN ECONOMISH RECHT

JAARCONTRACT
Met voorafgaande toelating
Consumptieprijsindex 109,76
(Basis 100 = 2013)
vanaf 01.09.2020

Mechanische achter- en voorgrondmuziek, levende muziek, lezingen, filmvoorstellingen en
toneelopvoeringen die op initiatief van en binnen de schoolinstellingen:
op regelmatige basis wordt uitgezonden of georganiseerd, bv : op de speelplaatsen, gangen, ontvangstruimte,
toegangshallen, refter, leraarslokalen,…
op occasionele basis wordt uitgezonden of georganiseerd in het kader van gelegenheidsmanifestaties (b.v.: concerten,
toneelopvoeringen, mechanische muziek tijdens maaltijden met de familie van de leerlingen, fancy-fairs, filmvertoningen,
kerstmarkten, leerlingenshows, sinterklaas-, kerst-, eindeschooljaar-, carnaval-, ouder- en/of grootoudersfeestjes,
opendeurdagen, sportdagen en alle andere uitzendingen/evenementen buiten het kader van de onderwijsactiviteit,
evenementen georganiseerd door de ouderwerking, de leerlingenraad, de oudleerlingenraad of de lerarenvereniging, gratis
evenementen die door de school worden georganiseerd extra muros ten behoeve van de school).

Soort onderwijs

Bedragen per school en per schooljaar (excl. BTW 6%)*
Voor uitsluitend gebruik van het
repertoire op occasionele basis

Gebruik van het repertoire op
regelmatige en occasionele basis

Basisonderwijs

€ 0,71 per leerling** met een minimum
bedrag van € 88,90 en een maximum
bedrag van € 297,82

€ 0,94 per leerling** met een
minimum bedrag van € 118,91 en een
maximum bedrag van € 396,72

Secundair onderwijs
(incl. voltijds kunstonderwijs)

€ 1,07 per leerling** met een minimum
bedrag van € 178,91 en een maximum
bedrag van € 1190,17

€ 1,43 per leerling** met een
minimum bedrag van € 237,81 en een
maximum bedrag van € 1586,9

Deeltijds kunstonderwijs

€ 0,37 per leerling** met een minimum
bedrag van € 89,27 en een maximum
bedrag van € 952,21

€ 0,71 per leerling** met een
minimum bedrag van € 119,03 en een
maximum bedrag van € 1190,26

Volwassenenonderwijs

€ 0,11 per cursist** met een minimum
bedrag van € 17,78 en een maximum
bedrag van € 118,91

€ 0,14 per cursist** met een minimum
bedrag van € 23,34 en een maximum
bedrag van € 158,91

* Met de hierboven weergegeven forfaitaire bedragen is rekening gehouden met de sluitingsperiodes van de
onderwijsinstellingen wegens schoolvakanties
** Voor het bepalen van het aantal leerlingen of cursisten wordt de situatie op 1 februari van het schooljaar n in aanmerking
genomen voor de berekening van de auteursrechten voor het schooljaar n+1
De bovenstaande forfaits gelden echter niet voor de onderstaande gevallen, waarvoor vooraf een bijkomende
toestemming moet worden gevraagd (de rechten zullen in deze gevallen per manifestatie en per soort uitvoering
worden berekend volgens de geldende tarieven):

 elk gebruik van het repertoire in restaurants van de onderwijsinstelling die ook toegankelijk zijn voor buitenstaanders met
uitzondering van didactische restaurants (hotelscholen) en didactische kappers- en schoonheidsalons;
 elk gebruik van het repertoire buiten de lokalen van de schoolinstelling met betalende inkom en/of een uitkoopsom (Een
reserveringskost, onthaalkost of drukkost voor programma tot max € 5,00, voor zover zo geafficheerd, wordt niet beschouwd
als een betalende inkom);
 alle evenementen georganiseerd door / in universiteiten en hogescholen.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN
Opgave van de uitgevoerde werken
Unisono kent een financiële tegemoetkoming toe ten bedrage van 2,5 eurocent per leerling aan de onderwijsinstellingen die
zich vrijwillig engageren om een opgave van de uitgevoerde werken van het Sabam-repertoire aan haar door te sturen. De
opgave van de uitgevoerde werken gebeurt door de programmablaadjes van de concerten en theatervoorstellingen die onder
dit jaartarief vallen, op het einde van het schooljaar door te sturen naar Unisono. Voor het gebruik van mechanische muziek
volstaat louter opgave van het aantal evenementen per type (fuif, opendeurdag, ouderfeest,…). Unisono verklaart dat deze
opgaven de rechthebbenden (auteurs, componisten, toneelschrijvers, filmmakers en andere disciplines) rechtstreeks ten
goede komt.
Duurtijd van de overeenkomst
Een overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaand op 1 september. Ze wordt stilzwijgend van jaar tot jaar
verlengd, tenzij ze door één van beide partijen uiterlijk op 1 juni aangetekend wordt opgezegd.
Indexatie
De rechten zijn gekoppeld aan de consumptieprijsindex van de maand juli voorafgaand aan de facturatie.
Wijziging van de algemene voorwaarden of tariefvoorwaarden
Unisono verbindt zich ertoe de titularis schriftelijk in te lichten over elke wijziging van de algemene voorwaarden of
tariefvoorwaarden. Die kennisgeving moet minstens vóór 1 januari voorafgaand aan 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 vóór het in werking treden van de nieuwe algemene
voorwaarden of tariefvoorwaarden schriftelijk te melden aan Unisono. In dat geval vervalt het contract de dag van de
inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Indien binnen de voormelde termijn geen schrijven is verstuurd, wordt de
titularis geacht de nieuwe voorwaarden te aanvaarden.
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