Weetjes voor de organisatoren van buurtfeesten
SABAM
De vergoeding voor Sabam moet je betalen als je min. acht noten van een bij hen
geregistreerd muziekstuk (van een componist die géén 70 jaar dood is) speelt op een
plaats waar mensen buiten je familiale kring aanwezig zijn.
De kans is uiterst klein dat je géén acht noten van een geregistreerd muziekstuk speelt
bij een activiteit waarbij je ‘gewone’ commerciële muziek gebruikt (zowel voor een live
band als voor een DJ). De ‘gebruiker’ van muziek (= organisator) is door de wet op de
auteursrechten verplicht om deze vergoeding te betalen en om dat zelf aan te geven.
Het tarief wordt berekend op basis van de grootte van het evenement, de toegangsprijs
en de prijs van de meest verkochte drank. Let op: een laattijdige of foutief ingevulde
aanvraag kan leiden tot een verhoging van het tarief tot 40%. Voor buurtfeesten is de
inkom gratis, de ruimte beperkt en de prijs van de drank vaak erg laag.
Het bedrag dat je moet betalen zal dus meevallen.
Waar vind ik het aanvraagformulier?
Je kan het aanvraagformulier downloaden via de site www.sabam.be. Bezorg het ten
laatste 10 dagen vooraf aan het SABAM-kantoor van de regio.
Meer informatie?
In de regio Kempen is er een commercieel afgevaardigde die SABAM vertegenwoordigt.
Je kan bij hem terecht met al je vragen (niet op woensdag).
Luc Matheussen
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
Gsm : 0474/86.00.34
Mail : luc.matheussen@sabam.be
Website : www.sabam.be

Billijke vergoeding
De ‘billijke vergoeding’ moet je betalen als je opgenomen muziek (dus niet live) speelt op
een plaats buiten je eigen huis waar mensen van buiten je familiale kring aanwezig zijn.
De ‘gebruiker’ van muziek (= organisator) is door de wet op de auteursrechten verplicht
om deze vergoeding te betalen en om dat zelf aan te geven.
Waar vind ik meer info en het aanvraagformulier?
Heb je vragen rond de billijke vergoeding: neem dan een kijkje op www.bvergoed.be. Je
aanvraag kan je doen via www.ikgebruikmuziek.be. De aanvraag moet ten laatste vijf
werkdagen op voorhand bezorgd worden.

VERZEKERING
De organisatoren van een buurtfeest zijn hoofdelijk aansprakelijk wanneer er iets
misgaat. De familiale verzekering vangt al heel wat op. Toch raden we je aan ook een
extra verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een tijdelijke verzekering lichamelijke
ongevallen voor de deelnemers en helpers af te sluiten. Meer informatie hierover kan je
aanvragen bij je eigen verzekeringsmaatschappij.

SPEELSTRAAT

(enkel voor buurtfeesten in juli of augustus)

Wonen er veel kinderen in jouw straat? Dan kan je je buurtfeest voor hen extra leuk
maken door het te combineren met een speelstraat! Je straat wordt dan niet enkel
verkeersvrij gemaakt, je kan ook een speelbox ontlenen en krijgt er – indien gewenst –
nog een animator bovenop.
Download het aanvraagformulier op www.kasterlee.be (kijk bij digitaal loket, speelstraat,
aanvraag) of kom langs op de vrijetijdsdienst in het gemeentehuis om te zien of jouw
straat in aanmerking komt. Je aanvraag moet binnengebracht worden voor 15 mei.
Voor meer info kan je terecht op de jeugddienst – jeugd@kasterlee.be

