Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs

feesten) per kalenderjaar en het aantal

Een dj bij een klassenavond of een

leerlingen op uw school. Het maakt niet

concert tijdens een schoolfeest: ze zorgen

uit hoe vaak u de muziek gebruikt, of de

voor een mooie avond én een positieve

muziek centraal staat in de activiteiten

stemming op school. Voor het gebruik

of alleen als achtergrond. Wel gaan we er

van die muziek betaalt u een vergoeding.

vanuit dat de gages/uitkoopsommen

Hier leest u hoeveel dat is.

voor de optredens niet hoger zijn dan
€ 1.000,-. Is dat wel zo, dan is ons

Zo berekenen wij de vergoeding

algemeen tarief van toepassing.

De vergoeding berekenen we op basis

Deze tarieven kunt u vinden op

van de soort activiteiten (klasseavonden,

bumastemra.nl

Goed geregeld klinkt beter
www.bumastemra.nl

Prijs per kalenderjaar 2015
Voortgezet onderwijs

Vergoeding Vergoeding na korting

Pauze(s)/overblijven

A

€ 289,88		

€ 193,25

Klassenavonden
Nb: tegelijkertijd afzonderlijke
klassenavonden tellen als
verscheidene klassenavonden

B

€ 144,94

€ 96,63

Feesten

C

€

90,93		

€

60,62

Per elke 300 leerlingen (of een deel daarvan). Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

A: Gebruik van mechanische achtergrondmuziek tijdens de pauze(s) of tijdens het overblijven
B: Gebruik van achtergrondmuziek of amusementmuziek tijdens klassenavonden

Let op!

Vragen?

Voor muziekgebruik op de basisschool

Heeft u vragen over uw vergoeding?

of in de welzijnsector gelden andere

Op mijnlicentie.nl vindt u meer informatie.

tarieven, vraag het daarvoor bestemde

U kunt ons ook bellen: 023 - 799 78 44.

tariefoverzicht bij ons op.

Als u uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Voortgezet Onderwijs 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/
voortgezetonderwijs. 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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C: Gebruik van achtergrondmuziek of amusementmuziek tijdens feesten, waarbij de gages/uitkoopsommen
niet hoger zijn dan € 1.000,–. Indien de gages/uitkoopsommen wel hoger zijn dan € 1.000,– dan geldt het
Algemeen Tarief

