
U ontvangt deze factuur omdat uw school in het 

verleden een licentie heeft aangevraagd en wij voor 

het komende schooljaar geen bericht van opzegging 

hebben ontvangen.

In de meeste scholen wordt in het kader van 

amusement naar videofilms gekeken (bijvoorbeeld op 

klassenavonden of tijdens het overblijven). FilmService 

heeft in de afgelopen jaren, in nauwe samenwerking met 

de PO-raad en VO-raad, periodiek campagnes gevoerd 

om scholen te informeren over de auteursrechtelijke 

spelregels van het gebruik van videofilms. Scholen 

hebben hierbij de gelegenheid gekregen om, indien 

nodig, een vertoninglicentie van FilmService aan te 

vragen tegen gereduceerde tarieven. 

Conform de licentievoorwaarden wordt de licentie aan het begin van het nieuwe schooljaar (per 1 september) 

automatisch met een jaar verlengd, tenzij u de licentie uiterlijk 1 maand voor de verlengingsdatum schriftelijk 

opzegt.

Wijze van vertonen

U kunt uw videofilms vertonen via een dvd, blu-ray, download en stream (zoals bijvoorbeeld via Netflix, 

Videoland, iTunes etc.)

Let op!

• Ook voor het vertonen van videofilms via een digibord is een vertoningslicentie vereist!

• Het betreft alleen titels uit onze catalogus!

Hoeveel moet uw school betalen?

De vergoedingen die gelden voor onderwijsinstellingen voor het gebruik van videofilms zijn tot stand gekomen 

in nauw overleg met de Sectororganisaties. Dat heeft geresulteerd in een eenvoudige tariefstructuur en korting 

op de standaard vergoedingen. 

Waarom ontvangt u onze factuur?



DE TARIEVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 
ZIJN ALS VOLGT:

Regeling Videofilms*

Wettelijk kader

Een videofilm (zoals vastgelegd op Dvd, Blu-ray, of via digitale stream of download) is in de zin van de 

Auteurswet als een filmwerk aan te merken (artikel 10 Auteurswet). Het auteursrecht op een filmwerk 

omvat het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging hiervan. Van openbaarmaking is 

sprake als de vertoning van het filmwerk plaatsvindt aan een groep van personen, tenzij deze een ‘familie-, 

vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring’ vormen (artikel 12 Auteurswet). Onder een ‘daaraan gelijk te 

stellen kring’ wordt verstaan een groep van personen tussen wie banden van persoonlijke aard bestaan, 

die nauwelijks minder hecht zijn dan familiebanden en banden van vriendschap. De Auteurswet maakt 

voor het vertonen van filmwerken in het onderwijs een uitzondering. Deze houdt in dat de openbaarma-

king ‘welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon 

zonder winstoogmerk wordt gegeven’, niet als een auteursrechtelijke relevante openbaarmaking wordt 

beschouwd. Om u op deze vrijstelling te kunnen beroepen, moet de vertoning van een videofilm deel 

uitmaken van het schoolprogramma, beschreven zijn in het lesplan, en dus dienen ter ondersteuning van 

het onderwijs.  

Conform de licentievoorwaarden past 

FilmService haar tarieven jaarlijks aan op 

basis van de ontwikkeling van de Afgeleide 

Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, 

zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. Het percentage voor het 

schooljaar 2018-2019 bedraagt 1,3%.

Meer informatie of uw gegevens aanpassen?

Indien de informatie op deze factuur voor u onduidelijk is, dan kunt u terecht op www.filmservice.nl.  

Hier kunt u via Mijn FilmService ook uw contact- en licentiegegevens inzien en desgewenst aanpassen.  

Bellen met FilmService of een mail sturen kan natuurlijk ook: 0183-583020, info@filmservice.nl.
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Max aantal vertoningen   Reductie Vergoeding

10 7,5% € 177,48 

15 10% €  259,01 

25 12,5% €  419,71 

50 15% €  815,42

100 17,5% €  1.582,87

200 20% €  3.069,82 


