TELE-DESIGN
INTERNATIONAL
TDI AGENCY HOLLAND

AANVRAAG TOT OPVOERING AMATEURGEZELSCHAPPEN
Ondergetekende
Naam: ............................................................................................ M/V
Functie: ..........................................................................................
Adres: ............................................................................................
Plaats:............................................................................................
Land:..............................................................................................
Tel:.................................................................................................
E-mail:...........................................................................................
Naam gezelschap:........................................................................
Rechtsvorm (bv. vof, stichting).....................................................
BTW-nummer:..............................................................................
Adres gezelschap anders dan bovengenoemd:
....................................................................................................
.....................................................................................................

Informatie productie:

□
□
□

Opvoering
Heropvoering
Extra opvoering

Titel.............................................................................................
Auteur.........................................................................................
Vertaler.......................................................................................
Aantal Opvoeringen: .................................................................

Datum eerste opvoering:.............................................................
Datum laatste eerste opvoering:.................................................
Aantal heropvoeringen.............................................................
Datum eerste heropvoering:........................................................
Datum laatste heropvoering:....................................................
Aantal extra opvoeringen:........................................................
Datum eerste extra opvoering:....................................................
Datum laatste extra opvoering:................................................

Plaats:.......................................................................................
Naam theater:..........................................................................
Aantal stoelen:..........................................................................
Entree prijs:..............................................................................

Plaats:......................................................................................
Naam theater:.........................................................................
Aantal stoelen:........................................................................
Entree prijs:.............................................................................

Plaats:.....................................................................................
Naam theater:........................................................................
Aantal stoelen:........................................................................
Entree prijs:............................................................................

Plaats:.....................................................................................
Naam theater:.......................................................................
Aantal stoelen:.......................................................................
Entree prijs:............................................................................

□

Ik heb kennis genomen van de condities opvoeringsrecht en zal deze ook nakomen.

Eventuele extra vragen/opmerkingen:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Naar waarheid ingevuld:
te ..............................................................op………-…….-.................

Handtekening,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opsturen of scannen en e-mailen aan: tdi.agency@planet.nl

TDI Agency Holland
Kinderdijkstraat 8
1079 GH Amsterdam
The Netherlands
tel: 0031(0)20 646 0744
E-mail: tdi.agency@planet.nl
Website: www.tdiagency.nl

CONDITIES OPVOERINGSRECHT
Zichtexemplaar
Als zichtexemplaar kan één maal een tekstboekje worden aangekocht of een digitaal script
worden gemaild.
Opvoeringsrecht
Het opvoeringsrecht wordt alleen verkregen:
- na aankoop van minimaal VIJF tekstboekjes
- of het aantal tekstboekjes corresponderend met het aantal acteurs inclusief regisseur meer
dan vijf
- en na betaling van de verschuldigde opvoeringsrechten.
Digitale teksten kunnen worden gemaild. Bij opvoering waarbij gebruik wordt gemaakt van
een digitale tekst zal er boven op de opvoeringsrechten eveneens minimaal VIJF maal een
bedrag van ad € 5,50 in rekening worden gebracht of het juiste aantal wat gelijk staat aan het
aantal acteurs inclusief regisseur als deze hoger liggen dan het minimale aantal van VIJF.

Het zichtexemplaar (tekstboekjes/digitaal) wordt op het totale aankoopbedrag van het aantal
aangekochte tekstboekjes in mindering gebracht en verrekend.
De portokosten zijn voor rekening van de aanvrager/gezelschap
Bij aankoop van het verplichte aantal tekstboekjes zal door TDI Agency Holland een
formulier (aanvraag tot opvoering) aan het gezelschap worden gemaild.
Op dit formulier moet men o.a. de plaats(en) en datum(s) van de opvoering(en) invullen.
Dit formulier moet uiterlijk vijf weken voor de eerste opvoering bij TDI Agency Holland binnen
zijn.
Gaat een gezelschap extra opvoeringen of later een heropvoering doen dan moet het
gezelschap TDI Agency Holland, eveneens binnen vijf weken voor de eerste extra of eerste
heropvoering, hiervan in kennis stellen.
Betalingen auteursrechten
Bij het sluiten van een officieel opvoeringscontract zullen de auteursrechten betaald moeten
worden binnen vier weken voor de eerste opvoering(en), extra opvoering of eerste
heropvoering(en)
Alle verschuldigde bedragen zullen door middel van een digitale facturatie betaald moeten
worden aan:
TDI Agency Holland.
Kinderdijkstraat 8
1079 GH Amsterdam

Rekeningnummer: NL86ABNA0484504215
onder vermelding van: Naam Gezelschap, Auteur, en Titel.
Auteurswet
Het is volgens de Auteurswet strafbaar als men gebruik maakt van gekregen,
gehuurde, geleende of gekopieerde boekjes.
Denk erom dat de opvoeringsrechten het loon van de auteur is!
Wanneer men niet voldoet aan de hier opgesomde voorwaarden worden de geldende
opvoeringsrechten met 100% verhoogd.

Opvoeringen in België
Voor opvoeringen in België kunt u zich wenden tot:
Toneelfonds J.Janssens B.V.B.A
Te Boelaerlei 107
2140 Borgerhout Antwerpen
rechten@toneelfonds.be

