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MODEL OVEREENKOMST T- VIDEO ON DEMAND DIENSTEN  

VOOR AANBIEDERS VAN OPENBARE ELEKTRONISCHE 
COMMUNICATIENETWERKEN  

 
  
De ondergetekenden: 
 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING BUMA , statutair gevestigd 
te Amstelveen en kantoorhoudende aan de Siriusdreef 22 – 28 te 2132 WT Hoofddorp, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.G van der Ree, hierna te noemen 
‘Buma ’, 
 
en 
 
STICHTING STEMRA, statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende aan de 
Siriusdreef 22 – 28 te 2132 WT Hoofddorp, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer H.G. van der Ree, hierna te noemen ‘Stemra ’, enerzijds,  
 
en 
                                                                                     gevestigd en kantoorhoudende aan 
__________________________, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam 
functionaris]                                ,  hierna te noemen [NAAM CONTRACTANT ], anderzijds,      
 
Buma en Stemra hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Buma/Stemra’ en Buma/Stemra en 
[NAAM CONTRACTANT] hierna individueel tevens aan te duiden als ‘Partij’ en allen 
gezamenlijk als ‘Partijen ’, 
 
 
nemen het volgende in overweging : 
 

1. Buma heeft als enige organisatie in Nederland toestemming verkregen, als bedoeld 
in artikel 30a Auteurswet, van de Minister van Justitie tot het als bedrijf, zonder 
winstoogmerk bemiddelen inzake muziekauteursrecht. Onder bemiddelen inzake 
het muziekauteursrecht wordt verstaan het sluiten of ten uitvoer leggen van 
overeenkomsten betreffende de openbaarmaking van muziekwerken; 
 

2. dat Stemra als organisatie in Nederland mechanische reproductierechten 
exploiteert op basis van overeenkomsten daartoe gesloten met makers, 
auteursrechthebbenden en aan Stemra gelijksoortige organisaties in het 
buitenland; 
 

3. [NAAM CONTRACTANT] exploiteert via zijn/haar (kabel)netwerk(en) een 
Transactional (T) Video On Demand (VOD)-dienst, zijnde een mediadienst op 
aanvraag (ex artikel 1.1 lid 1 Mediawet 2008), en stelt daarin (bepaalde) 
audiovisuele producties aan zijn/haar abonnees ter beschikking; 
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4. dat in de onder 3 genoemde audiovisuele producties muziekwerken zijn 
opgenomen;  
 

5. dat [NAAM CONTRACTANT] daarmee in auteursrechtelijke zin (muziek)werken 
zoals opgenomen in de T-VOD-dienst uit het Buma-repertoire openbaar maakt en, 
indien en voor zover van toepassing, uit het Stemra-repertoire reproduceert, 
waarvoor [NAAM CONTRACTANT] de vereiste toestemming van Buma/Stemra 
dient te verkrijgen;  
 

6. dat Buma/Stemra bereid is de hierboven genoemde toestemmingen aan [NAAM 
CON-TRACTANT] te verlenen, een en ander onder de voorwaarden zoals in deze 
overeenkomst (hierna: de ‘Overeenkomst ’) zijn vastgelegd en welke door [NAAM 
CONTRACTANT] hierbij worden aanvaard. 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

 

Artikel 1 – Definities  

 
In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
1. Abonnee : de in Nederland woonachtige of gevestigde particuliere of zakelijke 

gebruiker van een aansluiting die met [NAAM CONTRACTANT] een 
(abonnee)overeenkomst heeft gesloten teneinde via het/de Netwerk(en) van [NAAM 
CONTRACTANT] het Media-aanbod te ontvangen; 
 

2. Bijlage(n):  alle bij deze Overeenkomst behorende protocollen, bijlagen en/of annexen, 
welke integraal onderdeel van deze Overeenkomst uitmaken; 

 
3. Buma-repertoire : alle muziekwerken ten aanzien waarvan de makers of hun 

rechtverkrijgenden de exploitatie en handhaving van het muziekauteursrecht 
rechtstreeks of door middel van derden (ten aanzien van T-VOD-Diensten) aan Buma 
hebben toevertrouwd of nog zullen toevertrouwen; 

 
4. Consumentenprijs : de vergoeding, exclusief BTW, die door de Abonnee van de T-

VOD-Dienst aan [NAAM CONTRACTANT] voor het gebruik van de T-VOD-Dienst 
moet worden voldaan. Deze vergoeding bestaat uit het door de Abonnee aan [NAAM 
CONTRACTANT] verschuldigde individuele transactiebedrag; 

 
5. Mechanische reproductie : het vastleggen en de vastlegging van werken op beeld- 

en/of geluidsdragers, onverschillig welk technisch procedé daarbij wordt toegepast; 
 
6. Mechanisch reproductierecht : de rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag 

of wettelijke regeling waar ook ter wereld toekomende aan de maker of diens 
rechtverkrijgenden met betrekking tot het vastleggen van auteursrechtelijk 
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beschermde werken op enig voorwerp dat geschikt is om een werk ten gehore te 
brengen of te vertonen, onverschillig welk technisch procedé daarbij wordt toegepast; 

 
7. Media-aanbod : één of meer elektronische audio- en/of audiovisuele werken, met 

beeld- en/of geluidsinhoud (en die een bepaald scenario volgen of een bepaalde 
samenhang vertonen), zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend speelfilms, 
(afleveringen van) televisieseries, documentaires, televisieprogramma’s, docusoaps 
en/of andere audiovisuele werken; 

 
8. Muziekuitvoeringsrecht : de rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag of 

wettelijke regeling waar ook ter wereld toekomende aan de maker of diens 
rechtverkrijgenden met betrekking tot iedere openbaarmaking – met uitzondering van 
het reproduceren of verspreiden van verveelvoudigingen van Muziekwerken; 

 
9. Muziekwerken : (i) muziekwerken met of zonder woorden en (ii) dramatisch-muzikale, 

choreografische werken en pantomimes zonder dat deze worden vertoond.  
 Buma/Stemra beschikt niet over de vertoningsrechten van de onder (ii) genoemde 

categorieën werken en verstrekt ter zake geen licenties; 
 
10. Netwerk : een openbaar elektronisch communicatienetwerk (zoals bedoeld in artikel 

1.1. onderdeel h. van de Telecommunicatiewet);   
 
11. Overeenkomst:  de onderhavige overeenkomst en de bijbehorende Bijlage(n); 
 
12. Stemra-repertoire : alle (muziek)werken ten aanzien waarvan de makers of hun 

rechtverkrijgenden de exploitatie en handhaving van het mechanisch reproductierecht 
rechtstreeks of door middel van derden (ten aanzien van T-VOD-Diensten) aan 
Stemra hebben toevertrouwd of nog zullen toevertrouwen; 

 
13. Territoir:  Nederland; 
 
14. T-VOD-Dienst : een Transactional (T) Video on Demand (VOD)-dienst, zijnde een 

mediadienst op aanvraag (ex artikel 1.1 lid 1 Mediawet 2008) die door [NAAM 
CONTRACTANT] wordt aangeboden en die Abonnees toestaat om op individueel 
verzoek en een door hen te bepalen moment (naar keuze) tegen betaling en per stuk 
(op basis van een individuele transactie) Media-aanbod te bekijken.  
 
De T-VOD-Dienst wordt aan de Abonnee aangeboden in een niet-permanent formaat 
(waarbij het Media-aanbod niet permanent wordt vastgelegd en dit slechts tijdelijk door 
Abonnees is te bekijken). 
 

15. Verwervingskosten : de door [NAAM CONTRACTANT] gemaakte directe kosten ter 
acquisitie van Abonnees voor de T-VOD-Dienst. Deze Verwervingskosten worden 
vastgesteld op een totaal van maximaal 25% van de door [NAAM CONTRACTANT] 
totaal gegenereerde Consumentenprijzen.  
Indien en voor zover het daadwerkelijke percentage gemaakte Verwervingskosten 
minder dan 25% bedraagt, zal dit feitelijke daadwerkelijk gemaakte percentage 
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Verwervingskosten op het totaal gegenereerde Consumentenprijzen door [NAAM 
CONTRACTANT] in mindering worden gebracht.  

 
Artikel 2 – Toestemming  

 
1. Onder de voorwaarden en beperkingen zoals in deze Overeenkomst gesteld, verleent 

Buma aan [NAAM CONTRACTANT] de niet-exclusieve toestemming om het Buma-
repertoire in het Media-aanbod door middel van de T-VOD-Dienst aan Abonnees in 
het Territoir openbaar te maken, welke toestemming door [NAAM CONTRACTANT] 
hierbij wordt aanvaard. 
 

2. De ingevolge lid 1 van dit artikel door Buma verleende toestemming is expliciet niet 
van kracht voor enige andere wijze van doorgifte van het Media-aanbod anders dan 
zoals in lid 1 van dit artikel genoemd, waaronder maar niet beperkt tot de 
openbaarmaking door [NAAM CONTRACTANT] van het Media-aanbod via enige 
VOD-dienst, anders dan de T-VOD-Dienst zoals in lid 1 van dit artikel genoemd. 
 

3. Indien en voor zover vereist en onder de voorwaarden en beperkingen zoals in deze 
Overeenkomst gesteld, verleent Stemra binnen de grenzen van haar rechten en 
bevoegdheden aan [NAAM CONTRACTANT] de niet-exclusieve toestemming tot 
Mechanische reproductie in het Territoir van het Stemra-repertoire, doch uitsluitend 
met het doel die vastlegging te bezigen voor de op grond van lid 1 van dit artikel 
toegestane openbaarmaking, welke toestemming door [NAAM CONTRACTANT] 
hierbij wordt aanvaard. 

 

4. Niet begrepen onder de toestemming zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn 
Mechanische reproducties gemaakt met het oogmerk om geluid bij beeld te voegen, 
de zogenoemde eerste vastlegging (ook wel synchronisatierechten genoemd) die 
plaatsvindt bij het vervaardigen van audiovisuele producties in welke vorm dan ook.  

 

5. De toestemming als verleend in lid 3 van dit artikel is niet overdraagbaar, met die 
uitzondering dat [NAAM CONTRACTANT] voor de Mechanische reproductie gebruik 
zal mogen maken van derden, en om die reden de hierbij verkregen rechten tot 
Mechanische reproductie aan die derden in sublicentie mag geven, doch uitsluitend te 
eigen behoeve en mits een opdracht daartoe aan die derden zodanig geformuleerd 
wordt dat deze derden daaraan geen rechten kunnen of mogen ontlenen die het kader 
van deze Overeenkomst te buiten gaan. 

 

6. Buma/Stemra behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen en op behoorlijk 
gemotiveerde gronden de in deze Overeenkomst verleende toestemmingen in te 
trekken, voor zover dat noodzakelijk is ter vermijding van ernstige aantasting van de 
belangen van Buma/Stemra en/of individuele rechthebbenden. [NAAM 
CONTRACTANT] zal zich in een dergelijk geval zoveel mogelijk inspannen om het 
betreffende Media-aanbod zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vierentwintig (24) 
uur uit haar T-VOD-Dienst te verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk is. 
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7. Voor wat betreft de omvang en inhoud van het Buma- en/of Stemra-repertoire zijn de 
administratieve gegevens waarover Buma/Stemra beschikt jegens [NAAM 
CONTRACTANT] bindend, behoudens het recht van [NAAM CONTRACTANT] om 
tegenbewijs te leveren. 

Artikel 3 – Vergoeding  

 

1. Uit hoofde van de toestemming zoals door Buma/Stemra in artikel 2 van deze 
Overeenkomst is verleend, is [NAAM CONTRACTANT] per afrekeningsperiode een 
vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op een percentage van de 
door [NAAM CONTRACTANT] totaal met de T-VOD-Dienst gegenereerde inkomsten, 
waaronder c.q. meer in het bijzonder de Consumentenprijzen (zoals bedoeld in artikel 
1 lid 4 van deze Overeenkomst), en afhankelijk van het percentage gemiddeld 
muziekgebruik in de T-VOD-Dienst, met hantering van bepaalde 
minimumvergoedingen per individueel besteld audio(visueel) werk (titel) (zoals 
bedoeld in lid 4 van dit artikel). 
 

2. De door [NAAM CONTRACTANT] verschuldigde vergoeding bedraagt ingeval van een 
(maximaal) percentage gemiddeld muziekgebruik van 100% in de T-VOD-Dienst in 
totaal 10% (zegge: tien procent) van de door [NAAM CONTRACTANT] totaal met de 
dienst gegeneerde inkomsten, waaronder de Consumentenprijzen (zoals bedoeld in 
artikel 1 lid 4 van deze Overeenkomst) per afrekeningsperiode, waarop door [NAAM 
CONTRACTANT] de Verwervingskosten in mindering mogen worden gebracht. 

 
Deze vergoeding wordt pro rata temporis toegepast, dat wil zeggen dat indien het 
percentage gemiddeld muziekgebruik in de T-VOD-Dienst lager is dan 100%, de 
vergoeding dienovereenkomstig wordt toegepast. Het betreffende percentage 
gemiddeld muziekgebruik zal de bovengrens bepalen van het voor de betreffende 
periode geldende muziekveld rekening houdende met een marge. Het daadwerkelijk 
door de [NAAM CONTRACTANT] aan Buma/Stemra te betalen 
vergoedingspercentage zal dan één tiende (10%) belopen van het midden van het 
muziekveld.  
 
(Voorbeeld: een geconstateerd gemiddeld percentage muziekgebruik van 65% zal 
leiden tot een muziekveld van 55% - 65% met een daaraan verbonden 
vergoedingspercentage van 6,00%). Meer voorbeelden van deze muziekvelden staan 
in Protocol I  van deze Overeenkomst. 

 
3. Partijen zijn in goed onderling overleg overeengekomen om voor de duur van deze 

Overeenkomst een (vast) percentage gemiddeld muziekgebruik in de T-VOD-Dienst 
vast te stellen.  

 
4. Onverminderd de bovenstaande vergoeding (zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel) 

bedraagt de door [NAAM CONTRACTANT] verschuldigde minimumvergoeding € 0,09 
per individueel besteld audio(visueel) werk (titel) (ingeval van niet-permanent 
formaat/VOD).  
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5. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief het geldende btw percentage. 

 

6. Alle in dit artikel genoemde minimumvergoedingen worden gedurende de looptijd van 
deze Overeenkomst jaarlijks geïndexeerd per 1 januari van ieder kalenderjaar en wel 
voor het eerst op 1 januari 2015, aangepast aan het gewijzigde prijspeil 
overeenkomstig de hierna volgende formule: 

 
 
Y =  PX1 x 100  - 100 

PX 
 

waarbij Y is de procentuele wijziging van de overeengekomen prijs voor een volgend jaar ten 
opzichte van het lopende jaar van deze Overeenkomst, PX1 het prijsindexcijfer per juli van het 
lopende jaar en PX het prijsindexcijfer per juli van het voorafgaande jaar. Als prijs index wordt 
gehanteerd het door het CBS te publiceren consumentenprijs-indexcijfer, alle huishoudens, 
afgeleid 2006 = 100. 

 
7. De aftrek Verwervingskosten geldt alleen voor de duur van deze Overeenkomst en 

kent in die zin een experimenteel karakter waaraan door [NAAM CONTRACTANT] 
geen rechten of aanspraken kunnen worden ontleend voor de toekomst. Voor 
(volledige) online (over-the-top)-T-VOD-Diensten geldt geen aftrek Verwervingskosten. 
 

8. De door [NAAM CONTRACTANT] verschuldigde vergoedingen zullen per 
afrekeningsperiode door Buma/Stemra (achteraf) worden gefactureerd. De factuur zal 
zien op de verstreken afrekeningsperiode. De factuur wordt gebaseerd op de 
gegevens per iedere afrekeningsperiode, zoals door [NAAM CONTRACTANT] aan 
Buma/Stemra verstrekt (zoals bedoeld in lid 10 van dit artikel). 
    

9. Facturen zullen door Buma/Stemra in iedere afrekeningsperiode aan de [NAAM 
CONTRACTANT] worden verstuurd. Een afrekeningsperiode bedraagt één (1) 
kalendermaand, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. 

 

10. In verband met de vaststelling van de verschuldigde vergoeding, is [NAAM 
CONTRACTANT] verplicht om uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na afloop van iedere 
afrekeningsperiode aan Buma/Stemra een schriftelijke, inzichtelijke en gespecificeerde 
opgave te verstrekken van het door [NAAM CONTRACTANT] in de T-VOD-Dienst 
openbaar gemaakte Media-aanbod in de voorafgaande afrekeningsperiode.  
 
[NAAM CONTRACTANT] is tevens verplicht een schriftelijke, inzichtelijke en 
gespecificeerde opgave te doen van de totaal door Abonnees verschuldigde en totaal 
door [NAAM CONTRACTANT] gegenereerde Consumentenprijzen (zoals bedoeld in 
artikel 1 lid 4 van deze Overeenkomst) in de voorafgaande afrekeningsperiode. 

 

11. Indien [NAAM CONTRACTANT] niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde 
opgaveverplichting (zoals bedoeld in lid 10 van dit artikel) voldoet, is Buma/Stemra 
bevoegd, naast alle overige haar ten diensten staande rechtsmiddelen, op basis van 
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de bij haar bekende gegevens een schatting te maken van de over een bepaalde 
afrekeningsperiode door [NAAM CONTRACTANT] verschuldigde vergoeding en dit 
bedrag alsdan aan [NAAM CONTRACTANT] te factureren.  
 

12. De door Buma/Stemra te zenden aan [NAAM CONTRACTANT] te zenden (facturen, 
verhoogd met het geldende BTW percentage, dienen door [NAAM CONTRACTANT] 
binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldaan te worden. 

 

13. Indien en voor zover betaling door [NAAM CONTRACTANT] niet binnen de 
bovengenoemde betaaltermijn heeft plaatsgebonden, is [NAAM CONTRACTANT] van 
rechtswege in verzuim. In een dergelijk geval is [NAAM CONTRACTANT] de wettelijke 
rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag alsmede de 
(buiten)gerechtelijke (incasso)kosten die Buma/Stemra hierdoor mogelijk dient te 
maken.  

 
Artikel 4 – Aanlevering gegevens  

 
1. In het kader van een juiste uitvoering van deze Overeenkomst, is [NAAM 

CONTRACTANT] verplicht om uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na afloop van iedere 
afrekeningsperiode aan Buma/Stemra een schriftelijke, inzichtelijke en gespecificeerde 
opgave te verstrekken van al het (in de voorafgaande afrekeningsperiode) 
geproduceerde en openbaar gemaakte Media-aanbod in de T-VOD-Dienst.  

 
2. Voornoemde opgave (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) zal door [NAAM 

CONTRACTANT] door middel van elektronische bestanden worden aangeleverd. De 
gegevens ten aanzien van het in de T-VOD-Dienst openbaar gemaakte Media-aanbod 
(in films, series, documentaires, docusoaps en/of andersoortige audio(visuele) werken) 
zullen door [NAAM CONTRACTANT] aan Buma/Stemra worden aangeleverd conform 
de meest recente versie van de Standaard Buma/Stemra VOD Lay Out. De op het 
moment van aangaan van deze Overeenkomst geldende versie wordt als Protocol III 
aan deze Overeenkomst gehecht.  

 

3. Indien en voor zover Buma/Stemra aanvullende medewerking van [NAAM 
CONTRACTANT] nodig heeft in verband met de vaststelling van bovengenoemde 
gegevens, op grond waarvan de uiteindelijke verdeling van de voor uitkering aan 
rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, zal [NAAM CONTRACTANT] aan 
Buma/Stemra op eerste verzoek volledige medewerking verlenen. 

 

4. Voor het geval Buma en/of Stemra door onvolledigheid of onnauwkeurigheid in enige 
opgave van [NAAM CONTRACTANT] zoals in dit artikel bedoeld, niet, niet tijdig en/of 
niet voldoende uitkeren aan enige rechthebbende, kan Buma/Stemra, al dan niet na 
overleg daartoe met [NAAM CONTRACTANT], de hieruit voortvloeiende kosten en 
schade verhalen op [NAAM CONTRACTANT] (de zgn. na-claims). Buma/Stemra kan 
na-claims indienen bij [NAAM CONTRACTANT] tot maximaal vier (4) jaar na het einde 
van het kalenderjaar waarop de claim (mede) betrekking heeft, zelfs indien hiervoor 
inmiddels een eindafrekening door Buma/Stemra werd opgemaakt. 
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Artikel 5 – Vrijwaring 
 
Buma/Stemra vrijwaart [NAAM CONTRACTANT] ten aanzien van vorderingen van 
rechthebbenden met betrekking tot het Buma- en Stemra-repertoire, zoals dat hierbij door 
Buma/Stemra onder de (gebruiks)voorwaarden en beperkingen zoals in deze 
Overeenkomst gesteld, aan [NAAM CONTRACTANT] in licentie wordt gegeven. 
 
Artikel 6 – Duur en karakter Overeenkomst 
 
1. Deze Overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden op ____________ voor 

de duur van ___________ en eindigt derhalve op________________.  
 
2. Tenzij een der Partijen voor ________________ anders laat weten, wordt de 

Overeenkomst na ____________ voor onbepaalde tijd verlengd. Alsdan kan deze 
Overeenkomst tussentijds door Partijen op elk moment zonder opgaaf van redenen 
worden beëindigd door uitsluitend schriftelijke opzegging (middels aangetekende brief 
met bericht van ontvangst) met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie 
(3) kalendermaanden. 

 
Artikel 7 – Overdracht van rechten 
 
Het is [NAAM CONTRACTANT] niet toegestaan haar op grond van deze Overeenkomst 
toekomende rechten en/of verplichtingen op enige wijze geheel of gedeeltelijk aan enige 
derde(n) af te staan, te licenseren, te verhuren, in te brengen in een andere maatschap 
en/of rechtspersoon en/of op enige andere wijze over te (doen) dragen, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma en/of Stemra, welke toestemming Buma 
en/of Stemra niet op onredelijke gronden zullen onthouden. 
 
Artikel 8 – Verantwoordelijkheid 
 
Buma/Stemra is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling door 
[NAAM CONTRACTANT] van het Media-aanbod in het kader van de T-VOD-Dienst en zij is 
dientengevolge jegens [NAAM CONTRACTANT] evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk 
met betrekking tot gerechtelijke acties van natuurlijke personen of rechtspersonen die zich 
in hun eer of goede naam of anderszins voelen aangetast of die schade hebben geleden 
ten gevolge van de bovengenoemde terbeschikkingstelling.  
 
Artikel 9 – Persoonlijkheidsrechten  
 
De op grond van deze Overeenkomst verleende toestemmingen zijn uitsluitend verleend 
voor vastleggingen en/of openbaarmakingen waarbij de Muziekwerken worden vastgelegd 
en/of openbaar gemaakt met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 Auteurswet. 
Indien een Muziekwerk dat [NAAM CONTRACTANT] in het Media-aanbod van de T-VOD-
Dienst ten gehore wenst te brengen een ongeautoriseerde bewerking is, of plagiaat behelst 
in muziek en/of tekst, of door middel van illegaal vervaardigde en/of illegaal in het verkeer 
gebrachte beeld- en/of geluidsdragers ten gehore wordt gebracht, zal [NAAM 
CONTRACTANT] op eerste verzoek van Buma ter zake, de openbaarmaking van een 
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dergelijk Muziekwerk in het Media-aanbod van de T-VOD-Dienst onmiddellijk staken en 
gestaakt houden, mits Buma het verzoek daartoe tijdig en gemotiveerd doet en het 
achterwege laten van de openbaarmaking van het Muziekwerk c.q. het Media-aanbod 
technisch te realiseren is. Deze bepaling laat enige andere rechten en/of vorderingen van 
makers en/of hun rechtverkrijgenden op grond van en/of voortvloeiend uit artikel 25 
Auteurswet geheel onverlet.  
 
Artikel 10 – Tekortkomingen in de nakoming/ tussent ijdse beëindiging 
 
1. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van enige vergoeding binnen de in de 

factuur genoemde betaaltermijn zoals bedoeld in artikel 3 van deze Overeenkomst, is 
[NAAM CONTRACTANT] van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling, de 
wettelijke vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd, 
ingaande op de vervaldatum van de door [NAAM CONTRACTANT] geheel of 
gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur. Buma/Stemra heeft het recht haar prestaties 
onder deze Overeenkomst alsdan tevens op te schorten.  
 

2. Elk der Partijen kan deze Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn 
en onverminderd enig recht op opschorting en/of recht op algehele schadevergoeding, 
middels aangetekende brief met bericht van ontvangst, tussentijds opzeggen indien de 
wederpartij, na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van een door de andere 
Partij gestelde redelijke termijn, zonder dat het verzuim of de wanprestatie door de 
wederpartij is hersteld, in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichtingen uit 
hoofde van deze Overeenkomst.  

 

3. Elk der Partijen kan deze Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn 
en onverminderd enig recht tot opschorting en/of algehele schadevergoeding, bij 
aangetekende brief met bericht van ontvangst tussentijds opzeggen indien de 
wederpartij in staat van faillissement verkeert, een verzoek tot surseance van betaling 
indient, haar crediteuren onderhands een akkoord aanbiedt, ontbonden wordt, tot 
boedelafstand overgaat en/of wanneer op haar vermogen (geheel of gedeeltelijk) 
beslag gelegd wordt. 

 

4. Indien zich gedurende deze Overeenkomst gewijzigde omstandigheden voordoen 
(waaronder veranderende wet- en/of regelgeving en/of organisatorische of juridische 
wijziging(en) binnen Partijen) die gevolgen hebben voor de verdere uitvoering van 
deze Overeenkomst, zullen Partijen elkaar hiervan per omgaande op de hoogte stellen 
en treden zij tijdig in onderling goed overleg met elkaar over mogelijke noodzakelijke 
wijzigingen in de Overeenkomst. Indien als gevolg van dergelijke gewijzigde 
omstandigheden een verdere voortzetting van deze Overeenkomst door Partijen niet 
langer redelijkerwijs mogelijk blijkt, zijn Partijen gerechtigd deze Overeenkomst 
tussentijds schriftelijk te beëindigen (middels aangetekende brief met bericht van 
ontvangst) met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) 
kalendermaanden.   
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Artikel 11 – Ministeriële toestemming 
 
Indien de Ministeriële toestemming, die op grond van artikel 30a Auteurswet aan Buma is 
verleend, op enig moment wordt ingetrokken, eindigt deze Overeenkomst voor alle Partijen 
van rechtswege en onmiddellijk op het tijdstip waarop die intrekking in werking treedt, 
zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid aan de zijde van Buma ontstaat. Dit ontslaat 
[NAAM CONTRACTANT] uiteraard niet van haar verplichting zich ook alsdan van de 
toestemming van auteursrechthebbenden te voorzien. Eventueel door de [NAAM 
CONTRACTANT] vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op de periode na de 
intrekking van de Ministeriële toestemming, zullen door Buma aan [NAAM 
CONTRACTANT] worden gerestitueerd of verrekend. 
 
Artikel 12 – Geschillenregeling en Nederlands recht  
 
Mochten uit deze Overeenkomst één of meerdere geschillen voortvloeien, dan verbinden 
Partijen zich in eerste instantie ertoe dergelijke geschillen in goed onderling overleg te 
trachten op te lossen. Komen Partijen niet binnen dertig (30) dagen na aanvang van een 
dergelijk onderling overleg tot een gezamenlijke minnelijke oplossing, dan komen Partijen 
reeds hierbij overeen dat ingeval van dergelijke tussen Partijen gerezen geschillen de 
competente rechter te Amsterdam exclusief bevoegd zal zijn.  Het voorgaande laat onverlet 
de bevoegdheid van partijen om een voorlopige voorziening te vragen, indien het geschil 
zich daartoe leent, of andere voorlopige of tijdelijke maatregelen te (doen) treffen. Op deze 
Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
Artikel 13 – Informatieplicht 
  
1. Op eerste aanvraag van Buma/Stemra zal [NAAM CONTRACTANT] zich tot het 

uiterste inspannen om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen een 
schriftelijke opgave aan Buma/Stemra te doen van alle (verdere) administratieve en 
financiële gegevens, die in het kader van een juiste uitvoering van deze Overeenkomst 
noodzakelijk zijn, voor zover [NAAM CONTRACTANT] niet reeds uit hoofde van deze 
Overeenkomst tot enige opgave en/of aanlevering verplicht is.   
 
Ten behoeve van het vaststellen van de verschuldigde vergoeding (zoals in artikel 3 
van deze Overeenkomst bedoeld) kan Buma/Stemra éénmaal per kalenderjaar [NAAM 
CONTRACTANT] verzoeken om een door een openbaar accountant gecontroleerde 
opgave van alle financiële gegevens en/of elementen die verband houden met de door 
[NAAM CONTRACTANT] aan Buma/Stemra betaalde vergoeding over enig 
kalenderjaar (hierna “de opgave”) te verschaffen. In een dergelijk geval, wordt deze 
opgave zo spoedig doch uiterlijk op 1 juni  van het daaropvolgende kalenderjaar door 
[NAAM CONTRACTANT] verschaft.  
 
Deze opgave wordt door de [NAAM CONTRACTANT] opgesteld met inachtneming 
van de bepalingen in deze Overeenkomst en de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. De opgave dient te zijn gecontroleerd door 
een registeraccountant (RA) (zoals bedoeld in art. 2:393 lid 1 BW) en bevat een 
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controleverklaring ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de opgave. De 
kosten van een dergelijke opgave komen voor rekening van [NAAM CONTRACTANT]. 
 
Indien Buma/Stemra meerdere (accountants)controles verlangt, is dit mogelijk, doch in 
een dergelijk geval komen de kosten van dergelijke (accountants)controles ten laste 
van Buma/Stemra, tenzij sprake is van niet-naleving van deze Overeenkomst door 
[NAAM CONTRACTANT] en hierdoor sprake is van een geconstateerde afwijking van 
minimaal 5% van de door de [NAAM CONTRACTANT] daadwerkelijk aan 
Buma/Stemra betaalde vergoeding over enig kalenderjaar (of een of meerdere 
gedeelte(n) hiervan), een en ander in het nadeel van Buma/Stemra (hierna: ”tekort”). 
Ingeval van een tekort, komen de kosten van de betreffende (accountant)controle(s) 
volledig voor rekening van de [NAAM CONTRACTANT]. 

 
2. Ingeval van een tekort (zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld), is Buma/Stemra 

gerechtigd dit tekort alsnog volledig bij de [NAAM CONTRACTANT] in rekening te 
brengen. Een en ander met inachtneming van de (toepasselijke) wettelijke rente voor 
handelstransacties vanaf 1 juli van het betreffende kalenderjaar waarover het tekort is 
geconstateerd. 

 
3. Indien en voor zover binnen één (1) kalenderjaar na afloop van een bepaalde 

afrekeningsperiode objectief komt vast te staan dat [NAAM CONTRACTANT] 
gedurende een afrekeningsperiode teveel (meer dan de uit hoofde van deze 
Overeenkomst verschuldigde vergoeding) aan Buma/Stemra heeft betaald, zal 
Buma/Stemra het teveel betaalde zo spoedig mogelijk en uiterlijk in de 
afrekeningsperiode volgend op constatering hiervan, door Buma/Stemra aan [NAAM 
CONTRACTANT] worden verrekend of gerestitueerd, tenzij de geïncasseerde 
vergoedingen reeds door Buma/Stemra zijn uitgekeerd/ gereparteerd.  

 
4. [NAAM CONTRACTANT] houdt gedurende vijf (5) jaar na betaling van de 

verschuldigde vergoeding (zoals in artikel 3 van deze Overeenkomst bedoeld) alle 
originele documenten dan wel eensluidende afschriften die op deze Overeenkomst 
betrekking hebben ter beschikking van Buma/Stemra.    

 
Artikel 14 – Geheimhouding  
 
Buma/Stemra verplicht zich tot absolute geheimhouding tegenover derden van alle 
gegevens en feiten, die haar uit hoofde van naleving/uitoefening van hetgeen in de 
artikelen 3, 4 en/of 13 van deze Overeenkomst is bepaald, ter kennis zijn genomen, 
behoudens voor zover Buma/Stemra op grond van enige wet- of regelgeving of rechterlijk 
bevel verplicht is of gedwongen wordt tot het doen van mededelingen hierover.  
 
Artikel 15 – Slotbepaling 
 
1. Voor wat betreft de omvang van het Buma/Stemra-repertoire zijn de administratieve 

gegevens waarover Buma/Stemra beschikt jegens [NAAM CONTRACTANT] bindend, 
behoudens het recht van [NAAM CONTRACTANT] om tegenbewijs te leveren. 
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2. Alle bij deze Overeenkomst behorende en aangehechte Bijlage(n) maken 
onlosmakelijk en integraal deel uit van deze Overeenkomst. Ingeval van mogelijke 
tegenstrijdigheid tussen enige bepaling uit deze Overeenkomst en het gestelde in de 
Bijlage(n), prevaleert de bepaling uit deze Overeenkomst, tenzij daarvan uitdrukkelijk 
in de Bijlage(n) van wordt afgeweken.  

 
3. Indien een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de 

geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het 
vernietigde of nietige deel geldt alsdan overeengekomen hetgeen op wettelijk 
toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, 
indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.  

 
4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van 

deze Overeenkomst inzake toegepaste grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling, dient aansluiting te worden gezocht naar in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (ex Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en/of International Financial Reporting 
Standards (IFRS).  

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en on dertekend te: 
 
 
Hoofddorp                                       d.d.                                                    2014 
 
 
 
 
namens Vereniging Buma    namens Stichting Stemra    namens [CONTRACTANT] 
 
 
 
 
 
                                                                                        _____________________                                       
H.G. van der Ree     H.G. van der Ree ………………………. 
Directievoorzitter Directievoorzitter                        ……………………….  
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Protocol I 
 

MUZIEKVELDEN    voorbeelden        
geconstateerd Muziekveld gemiddeld tarief  breedte  
muziekgebruik   muziekgebruik      

10% 6 – 10 8,00% 0,80%  4  
12% 8 – 12 10,00% 1,00%  4  
15% 11- 15 13,00% 1,30%  4  

17,5% 13,5 - 17,5 15,50% 1,55%  4  
       

20% 14 – 20 17,00% 1,70%  6  
22,50% 16,5 - 22,5 19,50% 1,95%  6  

25% 19 – 25 22,00% 2,20%  6  
30% 24 – 30 27,00% 2,70%  6  
35% 29 – 35 32,00% 3,20%  6  
38% 32 – 38 35,00% 3,50%  6  

       
40% 32 – 40 36,00% 3,60%  8  
45% 37 – 45 41,00% 4,10%  8  

47,50% 39,5 - 47,5 43,50% 4,35%  8  
49% 41 – 49 45,00% 4,50%  8  

       
       

50% 40 – 50 45,00% 4,50%  10  
50,90% 40,90 - 50,90 45,90% 4,59%  10  

55% 45 – 55 50,00% 5,00%  10  
60% 50 -60 55,00% 5,50%  10  
65% 55 – 65 60,00% 6,00%  10  

67,50% 57,50 - 67,50 62,50% 6,25%  10  
70% 60 – 70 65,00% 6,50%  10  
75% 65 – 75 70,00% 7,00%  10  
77% 67 – 77 72,00% 7,20%  10  

       
80% 65 – 80 72,50% 7,25%  15  

82,50% 67,5 - 82,5 75,00% 7,50%  15  
85% 70 – 85 77,50% 7,75%  15  
88% 73 – 88 80,50% 8,05%  15  
90% 75 – 90 82,50% 8,25%  15  
95% 80 – 95 87,50% 8,75%  15  

97,50% 82,5 - 97,5 90,00% 9,00%  15  
100% 85 - 100 92,50% 9,25%  15  
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Protocol II 
 
[Vaststelling gemiddeld percentage muziekgebruik T-VOD-Dienst] 
 
 
Protocol III 

  
[Standaard Buma/Stemra VOD lay-out] 
 
 

 

 


