
Evenementen
Wanneer u songteksten en/of bladmuziek 

openbaar maakt tijdens evenementen 

heeft u in de meeste gevallen een licentie 

nodig bij Stemra. Het gaat dan om 

bijvoorbeeld het tonen van een lichtbalk, 

projectie en/of het uitdelen van op papier 

gedrukte bladmuziek.

Op de volgende pagina vindt u meer 

informatie over de licentietarieven voor 

het gebruik van songteksten en/of 

blad muziek tijdens een evenement.

EVENEMENTEN



Buma/Stemra maakt onderscheid tussen 

een kleinschalig evenement en een 

grootschalig evenement. Onder een 

kleinschalig evenement wordt verstaan: 

evenementen waarbij geen inkomsten 

zijn uit kaartverkoop, sponsorgelden, 

programmaverkoop etc.

Onder een grootschalig evenement wordt 

het volgende verstaan: evenementen 

waarbij inkomsten zijn uit kaartverkoop, 

entreegelden, subsidies, sponsorgelden, 

programmaverkoop etc., waarbij de 

licentie wordt verstrekt op basis van 

recettes en/of gages. 

Licentie aanvragen
Wilt u gebruik maken van songteksten 

en/of bladmuziek tijdens uw evenement? 

Neem voor het aanvragen van een 

licentie en/of eventuele vragen contact 

met ons op via 023 - 799 72 41 of  

infogr@bumastemra.nl. Wij bespreken 

graag met u wat de mogelijkheden zijn, 

passend bij uw organisatie. Kijkt u ook eens 

op onze website www.bumastemra.nl.

Tarief kleinschalige evenementen 2015

Oppervlakte van het evenemententerrein Per evenement

< 700 m2 € 25,15 per evenement

> 700 m2 € 55,33 per evenement

Tarief grootschalige evenementen 2015

Percentages gages / recettes / uitkoopsom Per evenement

Bij maximum 1/3 beheerd Stemra-repertoire geldt 0,5 % per evenement

Bij 1/3 tot 2/3 beheerd Stemra-repertoire geldt 1,0 % per evenement

Bij meer dan 2/3 beheerd Stemra-repertoire geldt 1,5 % per evenement

Op de informatie van deze tariefkaart zijn de algemene voorwaarden en tariefbepalingen van  

Buma/Stemra van toepassing. Deze vindt u op onze website. Alle tarieven gelden voor een jaar en zijn 

exclusief btw, vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Prijswijzigingen, druk- en typefouten 

voorbehouden. 
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