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HOE DOE IK EEN UNISONO-AANVRAAG ? 
 

Een aanvraag indienen 

Wil je tijdens Dag van de Buren muziek afspelen? Dan dien je een aanvraag voor Sabam en 
billijke vergoeding in. Deze vergoedingen kan je via één handig formulier aanvragen op het 
platform Unisono.  

Opgelet! Dien jouw aanvraag tijdig in zodat er geen onnodige extra kosten moeten betaald 
worden. Je kan je aanvraag indienen tot ten laatste vijf dagen voor het evenement. 

Hoe ga je te werk?  

Surf naar https://www.unisono.be/nl en klik op ‘Doe een aangifte’. 
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STAP 1: Meld je aan of maak een nieuw account als je dit voor de eerste keer aanvraagt. 

 

STAP 2: Navigeer naar ‘Start meteen je aangifte’ en kies voor ‘een evenement (fuif, 
concert…)’. 

 

STAP 3: Selecteer je het type evenement. Kies hier voor ‘Andere’.  

• Vervolgens kies je voor ‘Opendeur/Buurtfeest/Rommelmarkt’.  
• Selecteer tot slot het type muziek dat je zal afspelen. 
• Als je dit gedaan hebt, klik je op de knop onderaan ‘Ga verder (naar tarief)’. 
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STAP 4: Vul alle vragen aan over het evenement. De afspeellijst kan je ook aanvullen binnen 
de vijftien dagen na de afloop van je evenement.  
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STAP 5: Op het einde van het formulier krijg je een overzicht van de kosten (billijke 
vergoeding en auteursrechten). Dien je aanvraag in. De factuur moet binnen de dertig 
dagen door de organisator worden betaald door overschrijving op de bankrekening van 
Sabam-Unisono. 

 



Contact: Dienst Samenleven: samenleven@roeselare.be of 051 26 24 64 

 

STAP 6: Je kan je aanvraag terugvinden op je account. Na het evenement kan je de 
afspeellijst toevoegen (dit is een overzicht van de namen van de auteurs, componisten, 
uitvoerende kunstenaars en producenten). Dit dien je binnen de vijftien dagen na het 
evenement aan te vullen.  

 

Terugbetaling 

Wens je een terugbetaling van de kosten voor achtergrondmuziek door de Stad? 

• Duid dit aan in het formulier via het evenementenloket. Opgelet! Inschrijven kan tot 
en met 28 april. 

• Betaal tijdig je factuur en vul de playlist aan. 
• Na het evenement bezorg je de factuur en het betaalbewijs vóór 1 juli 2023 aan 

dienst Samenleven via het invulformulier op buurten.roeselare.be.  
• Aanvragen voor terugbetaling die ons na deze data bereiken, komen niet in 

aanmerking voor terugbetaling. 

Opgelet:  

Indien je muziek wenst te af te spelen tijdens Dag van de Buren en hiervoor een Unisono-
aanvraag dient te doen, is de deadline voor het inschrijven op het evenementenloket 28 
april 2023. In dit formulier kan je aanduiden om welk type muziek het gaat. Zo kunnen de 
nodige vergunningen tijdig voorzien worden.  

Naam evenement 

 

https://www.buurten.roeselare.be/indienformulier-factuur-unisono

