AUTEURSBUREAU ALMO BVBA
Jan Van Rijswijcklaan 282 – B-2020 Antwerpen
T +32 3 260 68 10
F +32 3 216 95 32

www.almo.be

De heer

_
(datum)
Geachte heer,
Wij bevestigen hiermee dat wij uw toneelwerk :

xxxx

in ons repertoire opnemen. Dit houdt in, dat wij het beheer van dit werk zowel in binnen- als
buitenland, exclusief zullen waarnemen.
Bepalingen met betrekking tot het beheer van uw werk(en)
1. Het lidmaatschap bij ALMO is gratis
2. U draagt het kopieerrecht van uw werk(en) expliciet en integraal over aan ALMO
3. Alleen ALMO is gemachtigd uw werk te verveelvoudigen en ter beschikking te stellen
aan haar klanten, hetzij als uitleenbrochure (via Opendoek), hetzij als koopbrochure in
het kader van een productie
4. ALMO verbindt zich ertoe uw werk zo goed mogelijk te promoten bij haar klanten. Het
werk zal daarvoor worden opgenomen in de catalogus die online (en via Opendoek)
beschikbaar is. Van het werk zullen een aantal promotie-exemplaren worden gemaakt
die op vraag van klanten (door Opendoek) als leesbrochure kunnen worden verstrekt.
Het werk kan in aanmerking komen voor publicatie in de ALMO Nieuwsbrief die
maandelijks verschijnt.
5. De auteur kan hetzelfde werk niet tegelijkertijd bij een andere agent/uitgever laten
registreren gedurende de volledige duur van deze overeenkomst.

Licenties T +32 3 260 68 10 - Bibliotheek T +32 3 260 68 16
Boekhouding T +32 3 260 68 13 BTW BE 425 496 141
KBC 735-0146096-02 IBAN BE 32 7350 1460 9602 BIC (SWIFT) KREDBEBB

6. Auteursrechten
ALMO mandateert Sabam om de auteursrechten te innen in haar naam en ontvangt
hiervoor een inningscommissie van resp. 20% voor opvoeringen in het amateurtoneel,
10% voor opvoeringen in het beroepstoneel, en bij radio- of tv-uitzendingen.
Van uw aandeel van de netto-ontvangsten uit de auteursrechten, bedraagt onze
plaatsingscommissie resp:
Liefhebberijtoneel :
Beroepstoneel :
Radio en Televisie :

15%
10%
10%

Deze voorwaarden blijven ook van kracht indien u zich eventueel zou aansluiten bij
een auteursvereniging, en u verbindt zich, die daarover dan in te lichten. De voor u
bestemde auteursrechten zullen wij driemaandelijks overmaken op onderstaand
rekeningnummer. U krijgt tegelijkertijd een schriftelijke melding daarvan, vergezeld
van een gedetailleerde afrekening.
IBAN :…………………………………………
BIC : …………………………………………..
7.

Deze overeenkomst is van onbepaalde duur maar kan op elk moment door beide partijen
beëindigd worden. Beëindiging van deze overeenkomst dient te gebeuren via een
aangetekend schrijven dat na ontvangst, schriftelijk zal bevestigd worden door ALMO.
De datum van deze bevestiging geldt als officiële einddatum van deze overeenkomst.

8.

Ongeacht de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot vorm en inhoud
van deze overeenkomst, blijven de rechten van de auteur zoals bepaald in de recentste
versie van de Auteurswet onverminderd gelden.

Indien u akkoord gaat met deze bepalingen, verzoeken wij u dit document in tweevoud te
ondertekenen met toevoeging van de eigenhandig geschreven bepaling «voor gelezen en
goedgekeurd» en aan ons terug te sturen, samen met de ingevulde steekkaart. U ontvangt dan
een door ons tegengetekend exemplaar.
Met vriendelijke groeten,

P. Lariviere
Zaakvoerder

xxxx

