Mechanische
achtergrondmuziek
Waarop is dit tarief van toepassing?

Weet u niet zeker waar uw organisatie

Op elke vorm van achtergrondmuziek die

onder valt? Of is het niet duidelijk hoe u

door middel van geluidsapparatuur ten

de relevante vierkante meters berekent?

gehore wordt gebracht, tenzij een

Neem dan contact met ons op.

Speciaal Tarief Achtergrondmuziek van
toepassing is.

Let op!

Voor de verklaring van enkele begrippen

•

Naast een jaarovereenkomst zijn ook
seizoensovereenkomsten mogelijk.

verwijzen wij naar de tariefbepalingen.
•

Speelt u in verschillende ruimtes

Zo berekenen wij de vergoeding

dezelfde muziek, dan tellen we

Wij gaan in deze berekening uit van

het aantal vierkante meters in die
ruimtes bij elkaar op.

het aantal vierkante meters van uw
onderneming of locatie waar uw

•

u apart per ruimte.

Die oppervlakte is eenvoudig te berekenen.
Is de muziek bijvoorbeeld buiten te

Speelt u in verschillende ruimtes
verschillende muziek, dan betaalt

bezoekers de muziek kunnen horen.
•

Voor muziekgebruik in horeca,

horen? Dan bepalen wij het buiten

werkruimtes en andere specifieke

oppervlakte door de lengte van uw gevel

locaties gelden andere tarieven, vraag

met 3 te vermenigvuldigen. Speelt u

het daarvoor bestemde tariefoverzicht

buiten dezelfde muziek als binnen,

bij ons op of kijk op mijnlicentie.nl.

dan betaalt u voor het buitengebruik
maar 50%.
Daarbij hanteren we twee categorieën.
De functie van de muziek én de intensiteit van aantallen en doorstroom van
bezoekers bepalen welke categorie voor
u van toepassing is. Een overzicht vindt
u op de achterkant.

Goed geregeld klinkt beter
www.bumastemra.nl

Prijs per kalenderjaar 2015
Oppervlakte

Vergoeding Vergoeding Vergoeding Vergoeding
categorie A na korting categorie B na korting
		
categorie A		
categorie B

t /m 100 m2

€

431,46

€ 287,64

€ 215,73

€ 143,82

101 t/m 200 m2

€

647,19

€ 431,46

€ 323,60

€ 215,73

201 t/m 400 m2

€

862,92

€ 575,28

€ 431,47

€ 287,64

401 t/m 800 m2

€ 1.078,65

€ 719,10

€ 539,34

€ 359,55

€ 1.294,38

€ 862,92

€ 647,21

€ 431,46

801 t/m 1.600 m2

Voor iedere 1.600 m of gedeelte daarvan méér voor categorie A geldt een opslag van € 215,73.
Voor categorie B geldt een opslag van € 107,87. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2

* Categorie A: kunstijsbanen, muziek aan de gevel en/of in de portiek van een individuele winkel,
winkelcentra, straten, galerijen, passages, amusementshallen, zorginstellingen en alle overige
exploitaties met mechanische Achtergrondmuziek.
** C
 ategorie B: winkels (met uitzondering van zelfbedieningsbedrijven, supermarkten en warenhuizen),
fancy-fairs, tentoonstellingen, stands, natuurijsbanen, toonbankzaken, videotheken, sportterreinen,
stadions (geen ijsstadions) en sporthallen, sportruimten zonder horecavoorziening, vliegtuigen, treinen,
autobussen, wachtruimten zonder horecavoorziening, zwem- en saunabaden, benzinestations,
parkeergarages.

Vragen?
Heeft u vragen over uw vergoeding?
U kunt ons ook bellen: 023 - 799 78 44.

Als u uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek aanvraagt of verlengt, verlenen wij u een korting tot 33 1/3 %. Voorwaarde is wel dat u uw factuur op tijd
betaalt en de overige voorwaarden naleeft.
Let op! Deze flyer is bedoeld om een globaal beeld te geven van het tarief. Deze flyer bevat daarom
slechts een beperkt uittreksel van de volledige tarieftekst en hierop kan geen beroep worden gedaan.
De exacte en volledige tarieftekst van het tarief kunt u raadplegen via www.bumastemra.nl/
achtergrondmuziek. De bijbehorende tariefbepalingen en onze algemene voorwaarden maken integraal
deel uit van de tarieftekst. Op uw verzoek zullen wij u de betreffende tarieftekst toezenden.
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Op mijnlicentie.nl vindt u meer informatie.

