Verhuurvoorwaarden

Bank: Argenta IBAN code BE67-9799 7286 9787

BIC code ARSPBE22

BTW: BE 0411 929 504

VERHUUR VAN FILMS, DVD’S & VIDEO’S
Bevrijdingsfilms verhuurt films voor ‘openbare (= publieke) vertoningen'; d.w.z. dat hiervoor vertoningsrechten
dienen betaald te worden. Het gaat dus niet om ‘homevideo’ zoals in de videotheken, waar de huurprijs heel laag
ligt omdat deze dvd’s enkel vertoond mogen worden in strict gezinsverband.
Bevrijdingsfilms, i.s.m. Libérations Films; koopt jaarlijks een aantal eigen films aan om mee het kritische debat
te voeden rond belangrijke maatschappelijke uitdagingen en hete hangijzers.
Naast de eigen films, verzorgt Bevrijdingsfilms de openbare dvd- & blu-ray-vertoningen voor de meeste Belgische
bioscoop-verdelers, zoals Alternative, Cinéart/Cinélibre, Cinematek, ABC-Cinemien, eOne, Belga Films, Athena
Films, Imagine Film Distribution, Lumière, Paradiso, O’Brother, September Film, Alpha Films, The Searchers, RIL
(Remain in Light), Vertigo Films, Vivi Films, …
Bovendien regelt Bevrijdingsfilms ook de vertoningsrechten voor films van de Amerikaanse ‘majors’:
Disney, Fox, Warner, Sony, UIP (Universal/Paramount) …
Al onze films zijn Nederlands ondertiteld.

Hou er rekening mee dat we niet alle films kunnen regelen ! Als u twijfelt of een bepaalde titel ter beschikking
kan u ons altijd contacteren. Wij kunnen u onze catalogus opsturen of u kan onze online catalogus raadplegen.
Wie een filmvertoning plant, dient een aanvraag bij Bevrijdingsfilms op 016/23 29 35; via
bevrijdingsfilms@telenet.be of via het online aanvraagformulier . Wij sturen dan een aanvraagformulier dat u
invult en terugmailt. Na de vertoning mailt u de inkomsten en aantal toeschouwers door naar Bevrijdingsfilms,
op basis waarvan wij u de factuur opmaken.
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TARIEVEN huurprijzen publieke vertoningen
Bevrijdingsfilms hanteert 3 categorieen:
1. Publieke voorstellingen met borderel
Wanneer er openbare promotie wordt gevoerd (pers, sociale media, internet, affiches, flyers,.. ), wordt er
gewerkt met borderel van de inkomsten (45 %) met een minimumtarief van 100 euro. In de praktijk komt dit neer
op:
0 tot 66 toeschouwers
100 euro
67+ toeschouwers
1 euro per toeschouwer Voor alle filmvertoningen gepland na
1-1-2020 wordt het 1,5 euro per toeschouwer
of 45% van de inkomsten (wanneer deze meer bedraagt dan bovenvermelde bedragen)
2. Kleine besloten voorstellingen zonder promotie (voor eigen leden)
Dit betreft kleinschalige vertoningen voor verenigingen en lokale groepen, enkel voor leden en sympathisanten,
en enkel gewerkt wordt met interne uitnodigen of aankondiging. Het hoeft niet noodzakelijk gratis te zijn.
tot 25 toeschouwers:
tot 50 toeschouwers
tot 75 toeschouwers
tot 100 toeschouwers
Meer dan 100 toeschouwers:

25 euro (minimumtarief)
50 euro
75 euro
100 euro
1 euro extra per toeschouwer

Voor alle filmvertoningen gepland na 1-1-2020 worden de tarieven (excl. BTW):
tot 20 toeschouwers
30 euro (minimumtarief)
tot 26 toeschouwers
40 euro
tot 33 toeschouwers
50 euro
tot 40 toeschouwers
60 euro
tot 46 toeschouwers
70 euro
tot 53 toeschouwers
80 euro
tot 60 toeschouwers
90 euro
tot 66 toeschouwers
100 euro
Vanaf 67 toeschouwers
1,5 euro per toeschouwer

3. Openluchtvertoningen
3.1. Bij betalende grootschalige openluchtvoorstellingen (meer dan 150 toeschouwers) betaalt u 45% van
de inkomsten, met een minimumgarantie van 300 euro.
3.2. Gratis grootschalige openluchtvertoningen (meer dan 150 toeschouwers) worden verrekend volgens
het aantal toeschouwers @ ratio van 1 euro per toeschouwer, met een minimumgarantie van 300
euro.
3.3. Openluchtvertoningen die op kleinere schaal georganiseerd worden (max 150 toeschouwers), betalen
45% van de inkomsten, met een minimumgarantie van 150 euro
De vertoner mag altijd een eigen dvd of blu-ray gebruiken (als de rechten maar geregeld worden).
Indien de copie gehuurd wordt bij Bevrijdingsfilms betaal je 4 euro huurprijs
+
als deze moet opgestuurd worden komt er 4 euro bij voor verzendings- & administratiekosten.
Bij alle huurprijzen komt 6% btw bij.
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SABAM
Bij openbare vertoningen kan de organisator ook nog SABAM aangerekend krijgen (voor de auteursrechten
Muziek in de film). Sabam 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, maar onze ervaring leert dat dit gewoonlijk duurder uitvalt.
Bij niet naleving van de Sabam-verplichting kan Bevrijdingsfilms hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
In het lager en secundair onderwijs is SABAM niet verplicht in lesverband (overkoepelende regeling tussen het
Ministerie van Onderwijs en Sabam)

Afhalen/terugbrengen van films & materiaal
in Leuven tijdens de kantooruren: 9.00u - 12.30u en 14.00u - 17.30u
Na afspraak ook andere uren mogelijk
In Brussel, bij onze Franstalige zusterorganisatie Libération Films: Dupontstraat 67, 1030 Brussel.
Tel/fax: 02-217.48.47
E-mail: liberationfilms@skynet.be
Website: www.liberationfilms.be

Materiaalverhuur en diensten (contacteer ons voor meer info)
Prijzen in Euro
☒ Grootbeeldvideo & dataprojectoren
--------------------------- XB-26 multimediaprojector (2600 ansi-lumen)...................................................................
40,oo
- EK-402U multimediaprojector (4700 ansi-lumen)......................................................................... 65,oo
- X-1100 projector met long throw lens (4100 ansi-lumen)…………………………………………… 65,oo
- X-71 projector met long throw lens (5500 ansi-lumen)…………………………….…
……
100,oo
- HD-projector LC-WUL100 (5000 ansi-lumen) voor projecties in HD…………….…………
100,oo
- EK-611W – DLP projector met standaard lens (6500 ansi-lumen) ……………………………… 100,oo
- HDT30 – DLP-projector (8000 ansi-lumen) voor projecties in HD, grote zalen/openlucht …
250,oo
- EIP-UHS100 projector - FULL HD - 8000 Ansi-Lumen :
300,oo
☐ DVD of blu-ray- player ..................................................................................................................
15,oo
☐ Digi Betacam player …………………………………………………………………….......………..
75,oo
Projectieschermen
☐ Projectieschermen 1,80 m, 2,10 m, 2,45 m..................................................................….... 15 / 20 / 30,oo
☐ Projectiescherm 4 x 2.5m…(voor binnen/buiten)………………………………….………............
90,oo
☐ Projectiescherm 5 x 4 m…(voor binnen/buiten)…………………………………….……............
100,oo
☐ Scherm 6 x 4 m …(voor binnen/buiten)…………………………………………………………………
150,oo
Geluidsversterking
☐ Luidsprekers met versterking (60W) ......x 2 ...........................................................................……
☐ Mengpaneel + 2 boxen (125W) ………….............................................................................……

50,oo
75,oo

Diensten .....................................
☐ Operator : 50,oo € (per vertoning van +/- 2 uur, + 25,00 € per bijkomend uur) .........................…
75,oo
☐ Vervoerskosten : 0,40 € /km (minimum 20,00 €).............................................................................….

Voor huur materiaal komt er 21 % btw bij
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