
1e uitvoering 2e en 3e uitvoering 4e en volgende uitvoering

binnen 4 weken binnen 4 weken

per uitvoering per uitvoering

minutage: € € €

0-5 148 87 78

6-10 192 113 102

11-15 235 139 126

16-20 278 164 149

21-25 321 195 176

26-30 363 225 202

31-35 405 253 226

36-40 457 278 250

41-45 501 291 262

46-50 537 321 291

51-60 582 345 311

61-70 637 383 345

71-80 702 422 379

81-90 762 458 412

> 90 op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Deze tarieven zijn exclusief bijkomende porto- en administratiekosten en BTW.

EXTRA TOESLAGEN OF KORTINGEN:

* Voor een zaaluitvoering met radio- en/of TV-opnamen: mediatarief op aanvraag.

* Voor een wereldpremière: 100% toeslag op bovenstaand tarief.

* Voor een Nederlandse of Belgische première: 50% toeslag op bovenstaand tarief.

* Voor uitvoeringen waarbij minder dan 10 uitvoerenden betrokken zijn, wordt een reductie van 

   30% gegeven. In geval van minder dan 6 uitvoerenden geldt een korting van 50%.

* Bij annulering en gebruik voor repetities zonder uitvoering is 50% van het eerste uitvoerings-

  tarief verschuldigd, met een minimum van € 125,00.

* Voor muziekuitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door professionele musici en/of

  beroepsorkesten en/of daaruit gevormde ensembles, wordt het beroepstarief berekend.

* Voor niet-beschermde opera aria's en Bach cantates geldt een korting van 30% op het 

  eerste uitvoeringstarief.

* Voor Christmas Carols geldt een huurprijs van € 99,00 per uitvoering. 

  Bij late bestelling: € 125,00 per carol per uitvoering. 

  Er geldt een korting van 15% bij bestelling van meer dan 5 carols en 25% bij meer dan 10 carols.

* Voor opera- en balletwerken, filmmuziek en musicals: tarief op aanvraag.

* Deze tarieven zijn geldig voor gebruik in Nederland en België. Tarieven voor uitvoeringen

  elders: op aanvraag.

* Voor koormateriaal gelden afzonderlijke tarieven op aanvraag.

* Voor sommige uitgevers zijn de bovenstaande tarieven niet van toepassing.

* Levering vindt plaats onder algemene voorwaarden die bijgesloten worden bij de

  huurovereenkomst en zijn te raadplegen op www.albersenverhuur.nl.

* Deze tarieven wijzigen periodiek.
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