Algemene Tariefbepalingen
1. Tarief
De tarieven in de tarieflijsten worden per werk weergegeven, tenzij anders is
aangegeven. De tarieflijst van het jaar waarin het betreffend medium wordt gedrukt /
geproduceerd is van toepassing. Voor tarieven voor gebruik op het internet gelden
afwijkende bepalingen. Zie hiervoor de betreffende tarieflijst.
2. Buitenlandtoeslag
Bij gebruik van werk van buitenlandse makers wordt een buitenlandtoeslag in rekening
gebracht. Deze buitenlandtoeslag bedraagt € 5,- per gebruikt werk met een maximum
van € 75,- per uitgave.
3. Spoedtoeslag
Wanneer Pictoright op verzoek van de gebruiker een aanvraag binnen 10 werkdagen
moet afhandelen, wordt een spoedtoeslag berekend van € 35,- per aanvraag.
4. Verwerkingskosten
Een bedrag van € 7,50 wordt in rekening gebracht bij iedere factuur.
5. Annulering
Als een toestemmingsaanvraag binnen 1 maand na indiening schriftelijk wordt
geannuleerd vindt restitutie plaats. Aan kosten wordt 25% van het betreffende tarief
ingehouden.
6. Kwantumkorting
Kwantumkorting is van toepassing op gebruik van grotere aantallen werken in één
medium:

▪

11 t/m 20 werken

:

10%

▪

21 t/m 35 werken

:

15%

▪

36 t/m 50 werken

:

20%

▪

51 t/m 75 werken

:

25%

▪

76 t/m 100 werken :

30%

▪

> 100 werken

40%

:

Voor Internet gelden afwijkende bepalingen: zie tarieflijst Internet.
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7. Zelfde werk op meerdere dragers
Wanneer hetzelfde werk in één transactie (aanvraag) op meerdere dragers 1 wordt
gebruikt, zijn wellicht extra kortingen mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met
Pictoright.
8. Samengestelde kortingen
Wanneer meerdere kortingen gelden, wordt de 2e korting over het restbedrag na
toepassing van de 1e korting berekend; de 3e korting wordt berekend over het restbedrag
na toepassing van de 1e en de 2e korting. Bijv. 20% kunstinstellingenkorting en 10%
kwantumkorting: factuurbedrag = 0.80 x 0.90 x bruto rechtenbedrag = 0.72 x bruto
rechtenbedrag.
9. Kunst- en onderwijs korting
Voor de meeste kunstinstellingen, bij gebruik in het onderwijs, sommige
kunsttijdschriften en de meeste humanitaire en religieuze instellingen geldt een korting
van 20%, zulks ter beoordeling van Pictoright. Voor Internet gelden aparte bepalingen:
zie tarieflijst Internet.
10. Inventarisatie bewijsexemplaren contractanten
Gebruikers die met Pictoright een contract hebben, kunnen vaak volstaan met het -na
publicatie- opsturen van een bewijsexemplaar. Als Pictoright voor contractanten de
inventarisatie van gebruikte werken uitvoert, berekent zij per registratie een
inventarisatietoeslag van € 5,- met een maximum van € 100,- per medium.
11. Controle toeslag bewijsexemplaren
Wanneer na controle blijkt dat de wijze van gebruik van kunstwerken in het
bewijsexemplaar afwijkt van het bij de aanvraag opgegeven gebruik, wordt een
controletoeslag berekend. De controletoeslag bedraagt € 35,- per bewijsexemplaar. Dit
geldt onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden over
schadevergoeding bij inbreuk op het auteursrecht en wanprestatie.
12. BTW
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.
13. Wijziging en voorbehoud
Pictoright behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de in de Algemene
Tariefbepalingen genoemde tarieven aan te passen aan eventuele veranderingen in het
loon- en prijspeil. Alle hier en in de tarieflijsten vermelde voorwaarden en tarieven zijn
onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Tevens zijn alle tarieven onder voorbehoud
van akkoord van de rechthebbenden. In individuele gevallen kunnen deze afwijken.
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Exclusief internet
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