Bevrijdingsfilms vzw

Terugsturen of mailen naar

www.bevrijdingsfilms.be

(kantooruren: ma-vr. 9.00-12.30 en 14.00-17.30 )

Quinten Metsysplein, 4 B-3000 Leuven Tel.: 016/23.29.35
Bank: Argenta IBAN code BE67-9799 7286 9787 BIC code ARSPBE22

bevrijdingsfilms@telenet.be
BTW: BE 0411 929 504

____________________________________________________________________________________________________________

AANVRAAGFORMULIER

voor

Naam van verantwoordelijke:
Adres:

FILMPROJECTIE Commercieel / Niet-commercieel
Tel :
…………………

e-mail :

Naam van organisatie:
Adres:

Tel:

Factuur voor:
Adres:
BTW-nr.
of
Ondernemingsnummer (voor vzw’s/gemeenten zonder btw-nr.):
Locatie vertoning:
Adres:
______________________________________________________________________________________
☐ Ik wens aan te vragen voor DATUM:
de film(s):

2017

Uur van vertoning:
(op dvd of blu-ray)

☐ Vertoningsrechten: inkomstenverdeling met borderel:
50 % (nieuwe films) en 45 % (oudere films 1 jaar na de release) met een minimumgarantie van 100 euro
OF
☐ Vertoningsrechten niet-commercieel : min. tarief: 25 euro, tot 50 toeschouwers: 50 euro, enz.
(Zie verhuurvoorwaarden openbare & groepsvertoningen pagina 2 )
☐ - Huurprijs dvd/blu-ray zelf: 4 euro (*)
vertoner mag ook een eigen dvd/blu-ray gebruiken, (*)
(dan hoeven wij geen exemplaar op te sturen, wat portkosten spaart).
☐ SABAM (voor rechten muziek in de film, kan ook door vertoner geregeld worden)... Bedrag: .....€ 11 (*)
______________________________________________________________________________________
☐ Ik haal de film af te Leuven, Quinten Metsijsplein, 4
☐ Ik breng de film terug de volgende dag te Leuven
☐ Ik verlang dat de film/DVD (1) wordt opgestuurd per post en dan zijn de verzendingskosten
( 4 euro) ook ten mijnen laste. Op naam van:
______________________________________________________________________________________
PS : bij het subtotaal komt nog 6 % btw bij

Datum van aanvraag:

(*) Het overbodige schrappen.

2017

Handtekening:

Huurprijzen openbare & groepsvertoningen
met dvd of blu-ray
____________________________________________________
Om een film, video, dvd en/of materiaal te bestellen, volstaat het even te telefoneren, of te e-mailen.
Onze video’s/dvd’s zijn bedoeld om 'openbare (= publieke) vertoningen' te doen d.w.z. dat hiervoor
auteursrechten (ook genoemd: vertoningsrechten) dienen betaald. Deze rechten zijn inbegrepen
in de huurprijs. Het gaat dus niet om ‘homevideo’ zoals in de videotheken, waar de huurprijs heel
laag ligt omdat deze video’s/dvd’s enkel vertoond mogen worden in strict gezinsverband.

TARIEVEN BEVRIJDINGSFILMS
Voor de huurprijs van de dvd of blu-ray wordt 4 euro aangerekend, indien bij BF gehuurd.
Voor de vertoningsrechten gelden 2 tarieven:
niet-commercieel
vertoningen voor verenigingen en lokale groepen, eerder kleinschalig, voor leden en
sympathisanten, met beperkte reclame, hoeft niet noodzakelijk gratis te zijn.
(in de praktijk inkom 2 euro of minder):
van 1 tot 25 toeschouwers:
tot 50 toeschouwers
tot 75 toeschouwers
tot 100 toeschouwers
+ 6 % BTW

25 euro (= het minimumtarief)
50 euro
75 euro
100 euro
Verder: 1 euro per toeschouwer

commercieel:
in zalen/culturele centra… waar er duidelijk gemikt wordt op een groot publiek, met promotie via pers,
reclame, affiches en andere media, wordt er gewerkt met borderel van de inkomsten (50 of 45 %) met
een minimumtarief van 100 euro (inkom hoger dan 2 euro).
Dit is vergelijkbaar met de huurprijs voor films 35mm of DCP: forfaitair 200 à 250 euro - of volgens
borderel met een minimumbedrag.
Voor kleinschalig (gratis) openluchtvertoningen wordt er een forfaitaire prijs van 150 euro gevraagd.
Voor grootschalige (gratis) openluchtvertoningen wordt er een forfaitaire prijs van 300 euro gevraagd.
Betalende openluchtvertoningen verlopen volgens borderel inkomsten.
SABAM
Naast de verschuldigde vertoningsvergoeding dient steeds aan Sabam een auteursrecht betaald te worden
voor de in de film verankerde muziek.
Dit kan geregeld worden via de interne regeling tussen BEVRIJDINGSFILMS en SABAM.
Per vertoning rekenen wij 11 euro aan die wij moeten doorbetalen aan deze auteursrechtenvereniging.
Uiteraard kan de vertoner zichzelf in regel stellen met SABAM en een eigen regeling uitwerken.
Dit gebeurt vaak in culturele centra, jeugdhuizen, edm waar ze toch al in ‘t openbaar muziek spelen.
PS huurprijzen van documentaires: variëren volgens de lengte van het programma.
Min. tarief vanaf 10 euro voor kleine groepen voor een korte documentaire.
Langere documentaires (langer dan een uur) is idem als speelfilm.
Prijzen altijd + 6 % BTW
© publieke dvd- & video-vertoningen:

Bevrijdingsfilms vzw
niet-commerciële film & videodistributie
Quinten Metsysplein, 4 B-3000 Leuven
Tel: 016 - 23.29.35 e-mail : bevrijdingsfilms@telenet.be website: www.bevrijdingsfilms.be
BTW: BE 0411 929 504
(openingsuren kantoor : ma - vr 09.00 - 12.30 en 14.00 - 17.30)

