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TARIEVEN 2020 
 

 
1. Kleine besloten voorstellingen zonder promotie (voor eigen leden) 

 
Dit betreft kleinschalige vertoningen voor verenigingen en lokale groepen, voor leden en sympathisanten, met 
zeer beperkte reclame (enkel intern). Het hoeft niet noodzakelijk gratis te zijn. 
 
tot 20 toeschouwers:  € 30 (= het minimumtarief) 
tot 26 toeschouwers:  € 40 
tot 33 toeschouwers:  € 50 
tot 40 toeschouwers:  € 60 
tot 46 toeschouwers:  € 70 
tot 53 toeschouwers:  € 80 
tot 60 toeschouwers:  € 90 
tot 66 toeschouwers:  € 100 
Vanaf 67 toeschouwers  € 1,5 per toeschouwer 
 

2. 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 
67+ toeschouwers:   € 1,5 per toeschouwer 
 
of 45% van de inkomsten (wanneer deze meer bedraagt dan bovenvermelde bedragen) 
 

3. Openluchtvertoningen 
 
Bij betalende grootschalige openluchtvoorstellingen (meer dan 150 toeschouwers) betaalt u 45 % van de 
inkomsten, met een minimumgarantie van 300 euro. 
 
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. 
 
Openluchtvertoningen die op kleinere schaal georganiseerd worden (max 150 toeschouwers), betalen 45 % van 
de inkomsten, met een minimumgarantie van 150 euro.  
 

4. Vertoningsvergunning: € 50 
 

Vanaf 5 vertoningen per jaar moeten gebruikers, naast het auteursrecht per vertoning, een jaarlijkse bijdrage 
betalen dat hen een licentie geeft voor het openbaar vertonen van dvd’s of blu-rays. Indien u in het lopende jaar 
geen vertoningsvergunning hebt aangevraagd en 5 of meer vertoningen heeft georganiseerd, ontvangt u op het 
einde van het jaar hiervan een afrekening. 
 
Andere gebruikers worden als occasionele gebruikers beschouwd. 
 
Bij deze prijzen komt 6 % btw. 
 
De vertoner mag altijd een eigen dvd of blu-ray gebruiken (als de rechten maar geregeld worden). Indien de 
kopie gehuurd wordt bij Bevrijdingsfilms betaal je 4 euro huurprijs, als deze moet opgestuurd worden komt er 4 
euro bij voor verzendings- & administratiekosten. 
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