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PRISER - Biografklubber 
 
Prisen for medlemskab afhænger af antal medlemmer i filmklubben. Et medlemskab af DaBUF koster 
minimum kr. 800,- årligt og gælder for klubber med 96 medlemmer eller derunder. Har i flere end 96 
medlemmer er prisen 8,25 kr. pr. medlem i årligt. Kontingent er momsfrit 
 
DaBUF forhandler aftaler med alle filmdistributører årligt. Det betyder, at priserne ligger fast og ikke 
ændres i løbet af sæsonen.  
 
Klubberne kan vælge at forudbetale deres filmleje for sæsonen. Derved betales den pris udlejeren har sat. 
Vælger man derimod at betale efter hver visning pålægges kr. 0,25 pr. medlem pr. visning, hvis 
minimumslejen overskrides. 
 
Vælger man at forudbetale, bliver der fremsendt faktura på hele sæsonens filmleje, når klubben har 
indberettet medlemstal ved sæsonstart. Når sæsonen er afsluttet, bliver der sendt en samlet faktura for 
fragt og gebyrer. 
 
Prisen på filmleje afhænger af udlejeren, men generelt ligger prisen for filmleje som følgende: 
 
Minimumsleje: 
Den til enhver tid gældende for den enkelte filmudlejer pr. booking pr. sted + moms. 
Fra kr. 900,- til kr. 1.500,- + moms. 
 
Filmleje: 
Kr. 5,00 – 7,25 + moms pr. medlem pr. film (ved forudbetaling). 
Kr. 5,25 – 7,50 + moms pr. medlem pr. film (ved betaling efter hver visning). 
 
Afhængig af udlejer. 
 
Digitalt gebyr / KDM-nøgler (DCP / 2D / 3D) 
Kr. 150-350,- alt efter udlejer + moms. En række udlejere har lagt nøglegebyret ind i deres minimumsleje og 
levere nøgler til alle sale. 
 
Fragt og ekspedition: 
Fragt (fysisk DCP og DVD/BD), fakturering mv. ca. kr. 50-150,- alt efter udlejer + moms. 
Evt. returfragt betales af klubben. 
 
Alle udlejere fakturerer et mindre ekspeditionsgebyr på ca. kr. 10-50,- 
 
For alle booking af film gælder: 
Dækningsbidrag til Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber: kr. 125,00 pr. film + moms. 
 
Visning af DVD/Blu-Ray i biograf: 
Kortfilm fra DFI:  Kr. 500,- + moms og porto pr. DVD 
 
DaBUF Distribution – Dette gælder KUN for ikke digitaliserede titler fra SF FILM. 
Prisen i biograf er kr. 750,- pr. visning + moms, såfremt filmen IKKE er til rådighed på DCP.  
 
En biograf defineres som et lokale, hvori der forefindes udstyr til visning af DCP-film.  
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BEMÆRK 
DaBUF har indgået en aftale med Nordisk Film Vision. Det betyder, at medlemmer af DaBUF kan leje ikke 
digitaliserede titler fra Nordisk for kr. 225,- pr. visning ex. moms og porto. Bestilling mv. foregår via DaBUF. 
Titlerne kan KUN bookes på DVD/BR, såfremt filmen ikke kan skaffes på DCP. 
 
DaBUF har indgået en aftale med MPLC. Det betyder, at medlemmer af DaBUF kan leje ikke digitaliserede 
titler fra Disney for kr. 750,- pr. visning ex. moms og porto for op til 150 medlemmer. Yderligere 
medlemmer faktureres med kr. 5,- pr. hoved. Bestilling mv. foregår via DaBUF. Titlerne kan KUN bookes på 
DVD/BR, såfremt filmen ikke kan skaffes på DCP. 
 


