Algemene voorwaarden – evenementen
1. Gebruikslicentie Unisono
Unisono is een platform dat PlayRight, Sabam en SIMIM naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2019
hebben opgericht om de inning van rechten voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten te
vereenvoudigen. Sabam beheert dit platform.
De Unisono-gebruikslicentie (hierna ‘de licentie’ genoemd) heeft tot doel de organisator de nodige toestemming
te geven voor de publieke mededeling van beschermde werken die tot het nationale en internationale repertoire
van Sabam behoren (artikel XI.165 van het Wetboek van Economisch Recht) in het kader van het evenement dat
hij aangeeft. Ze heeft ook betrekking op de Billijke Vergoeding die aan SIMIM en PlayRight verschuldigd is voor het
gebruik van de prestaties in het kader van deze mededeling aan het publiek (artikels XI.212 en 213 van het Wetboek
van Economisch Recht).
2. Verplichtingen van de organisator
De organisator is verplicht om ten minste 5 dagen vóór het evenement een volledig ingevulde licentieaanvraag in te
dienen. De licentieaanvraag impliceert ook de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoeringen tijdens het evenement. Hij moet ook de identiteit meedelen
van derden die gebruik maken van het door Unisono vertegenwoordigde repertoire en toegang verlenen aan de
afgevaardigden die Unisono vertegenwoordigen.
3. Reikwijdte van de licentie
De licentie wordt pas verleend na betaling van de factuur. De licentie is niet overdraagbaar.
In geval van uitvoering met mechanische of elektronische toestellen is de licentie beperkt tot het afspelen van muziek via
media die de nodige toelatingen hebben verkregen of via legaal vervaardigde en/of gedownloade dragers of bestanden.
De morele rechten van de auteurs en uitvoerende kunstenaars worden uitdrukkelijk voorbehouden.
4. Verhogingen wegens het ontbreken van een voorafgaande aangifte of vertraging bij de aangifte
Bij gebruik van beschermde werken en prestaties zonder voorafgaande toestemming of volgens een aangifte die
onjuiste of onvolledige parameters bevat, wordt het voor de licentie verschuldigde bedrag verhoogd met 15% of €
100, naar keuze van Unisono. Voor de verplaatsing van een afgevaardigde die Unisono vertegenwoordigt, wordt € 75
aan de organisator gefactureerd; voor het opstellen van een proces-verbaal van vaststelling gaat het om € 50.
Bij een aangifte minder dan vijf dagen vóór het evenement wordt het voor de licentie verschuldigde bedrag verhoogd
met 15% of € 45.
5. Tariferingsgegevens
Unisono tarifeert het bedrag van de verschuldigde rechten op basis van de door de organisator verstrekte gegevens en/
of op basis van de door Unisono vastgestelde elementen, volgens de volgende parameters:
- het soort evenement en de aard van de uitvoeringen;
- de gegenereerde inkomsten, het artistiek budget, de toegangsprijs, de prijs van consumpties, de oppervlakte.
Indien de organisator, ondanks één of meerdere herinneringen van Unisono, niet alle gegevens zou hebben verstrekt
die nodig zijn om de rechten volgens de geldende tarieven te berekenen, zal Unisono een schatting maken van deze
gegevens op basis van de beschikbare informatie (volledige zaalcapaciteit, toegangsprijzen, statistieken, pers, enz.) en
zal zij de verschuldigde rechten dienovereenkomstig berekenen. Deze facturatie zal als definitief worden beschouwd
tenzij de organisator de ontbrekende informatie in verband met de betreffende evenementen binnen een termijn van
vijftien dagen overmaakt. Unisono behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met de artikels XI.202 en
XI.269 van het Wetboek van Economisch Recht, controles uit te voeren op de juistheid en volledigheid van de door
de organisator van het evenement verstrekte gebruiksgegevens. De organisator verbindt er zich toe om tot vijf jaar na
de datum van het evenement toegang te verlenen tot alle documenten die betrekking hebben op dit evenement of
deze op verzoek van Unisono binnen de vereiste termijn te verstrekken. Elke bedrieglijke of foutieve aangifte stelt de
organisator bloot aan gerechtelijke procedures zoals bepaald in de artikels 196 en 197 van het Strafwetboek.
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6. Facturatie van rechten en betaling
De Unisono-rechten worden gefactureerd volgens de geldende tarieven en moeten binnen de dertig dagen door de
organisator worden betaald door overschrijving op de bankrekening van Sabam-Unisono.
7. Indexering
De Unisono-rechten zijn gekoppeld aan de index die in de geldende tarieven wordt vermeld. De betrokken tarieven
worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex in het afgelopen jaar
volgens de volgende formule: (basisbedrag X nieuwe index) / basisindex.
8. Publicatie tarieven en bijzondere voorwaarden
De tarieven en algemene voorwaarden van Unisono zijn beschikbaar op de website van Unisono (unisono.be) en
kunnen ook op verzoek worden verkregen. Eventuele bijzondere voorwaarden zijn opgenomen in de desbetreffende
tarieven en de bepalingen ervan hebben in voorkomend geval voorrang op deze algemene voorwaarden.
9. Annulatie of wijziging van parameters
Indien het geplande evenement wordt geannuleerd of de door de organisator verstrekte tariefparameters worden
gewijzigd, zal Unisono hiermee rekening houden op voorwaarde dat zij hier schriftelijk van in kennis wordt gesteld
uiterlijk om 17.00 uur op de laatste werkdag vóór het evenement.
10. Overzicht van werken
De organisator moet binnen de vijftien dagen na het evenement een overzicht van de gebruikte werken en prestaties
verstrekken (een programma waarin de namen van de auteurs, componisten, uitvoerende kunstenaars en producenten
worden vermeld).
11. Boetes en inningskosten
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, wordt een forfaitaire vergoeding van € 15 per herinnering aangerekend
aan de organisator. Daarnaast kan Unisono een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag eisen, met een
minimum van € 125, indien de factuur meer dan vijftien dagen na een tweede herinnering onbetaald blijft. Indien
Unisono extra kosten moet maken om de betaling van de factuur te verkrijgen, zullen ook deze aan de organisator
worden aangerekend.
12. Verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Unisono. Het privacybeleid van
Unisono kan worden geraadpleegd op de website unisono.be. De door de organisator verstrekte persoonsgegevens
worden opgenomen in de Unisono-database. De houder van het bestand is Sabam CV – Burgerlijke vennootschap
met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77. In overeenstemming met de Belgische wetgeving en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) beschikt de organisator over een recht van toegang
en rectificatie, alsook over het recht om het openbaar register te raadplegen.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op de Unisono-gebruikslicentie. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd
aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel of aan die van de maatschappelijke zetel / woonplaats
van de organisator.
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