AVTALE OM VEDERLAG FOR OFFENTLIG FREMFØRING AV INNSPILT MUSIKK
I VENTEVÆRELSE
FIRMAINFORMASJON
Organisasjonsnr.:

Besøksadresse:

Besøksnavn:

Postnr./-sted:

Driftsselskap:

Fakturaadresse:

Innehaver/driver:

Postnr./-sted:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon/telefaks:

Nettside:
EHF faktura:

Stedet starter/startet med musikk (ddmmåå):

VENTEVÆRELSE
dvs offentlig framføring av innspilt musikk i venteværelse
Lokalets størrelse (m2):

Bruker ikke innspilt musikk (cd, radio, lydfil etc.)

ANDRE FORETAK TILKNYTTET VENTEVÆRELSET:

SIGNATUR
Sted / dato:
Signatur:
Navn (BLOKKBOKSTAVER):

Returnér skjemaet i returkonvolutt.

Åpent antall dager pr. år:

Ønsker e-postfaktura:

AVTALEVILKÅR
• Undertegnede gir Gramo rett til å beregne og fakturere årlige vederlag med hjemmel i åndsverkloven § 45b, på bakgrunn av gjeldende tariffer
for aktuelle bruksområder. Gramo fakturerer på årsbasis. Tariffen reguleres ved hvert årsskifte og følger utviklingen i konsumprisindeksen med
basismåned august foregående år.
• Betalingsvilkår er 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Gramo rett til å kreve purregebyr i henhold til lovens gjeldende satser,
og den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.
• Endringer i musikkbruken, adresse og firmanavn, opphør eller overdragelse av virksomheten til andre skal meddeles Gramo skriftlig.
Ved overdragelse skal også erververs navn og adresse oppgis. Ved endring i musikkbruk beregnes vederlag fra den måned/dag endringen skjer.
• Gramo refunderer ikke innbetalt vederlag for avsluttet regnskapsår. Hvis opplysninger om musikkbruk viser seg å være ukorrekt, kan Gramo
beregne vederlag på bakgrunn av korrekte opplysninger og belaste forsinkelsesrente. Avtalen kan sies opp før 1. oktober hvert år med virkning
for påfølgende vederlagsår. Inntil nytt vederlag er avtalt skal musikkbruker betale vederlag i henhold til denne avtalen.

TARIFF VEDERLAG FOR VENTEVÆRELSE 2016
BAKGRUNNSMUSIKK I VENTEVÆRELSE
Dette vederlaget gjelder for fremføring av bakgrunnsmusikk i venteværelse.
Vederlaget beregnes ut i fra lokalets størrelse og åpningsdager. I tabellen nedenfor finnes informasjon om hva vederlaget utgjør per dag.
Eksempel: Hvis et venteværelse på 25 kvm fremfører innspilt musikk (CD, radio, lydfil etc.) i sitt lokale koster det kr 2,65 per dag.
For å regne ut hva vederlaget utgjør per år ganges vederlaget per dag med antall åpningsdager.
Venteværelse pr. dag
Omfatter bakgrunnsmusikk i venteværelse
Kvm

Kr

FFUK

Sum pr. dag

– 50

2,19

0,46

2,65

51 – 100

4,36

0,91

5,27

