
kerkelijke 
groeperingen

Voor kerkelijke groeperingen
Uw religie beleeft u graag intens, samen 

met uw geloofsgenoten. Muziek draagt 

daaraan bij. Voor het gebruik van die 

muziek betaalt u een vergoeding. Hier 

leest u wat u betaalt voor dat gebruik van 

muziek.

Zo berekenen wij de vergoeding
De manieren waarop in een religieuze 

context muziek wordt gebruikt, is 

enorm divers. De meest voorkomende 

manieren van gebruik ziet u op de 

achterkant van deze flyer. Deze  

vergoed ingen zijn allemaal op basis  

van een jaarover eenkomst.

goed geregeld klinkt beter
www.bumastemra.nl



Als u uit eigen beweging een licentie op basis van het arief Kerkelijke Groeperingen 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/kerk. 
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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Let op!
Voor een concert of festival geldt  

een ander tarief, vraag het daarvoor 

bestemde tariefoverzicht bij ons op. 

Vragen?
Heeft u vragen over uw vergoeding?  

Op mijnlicentie.nl vindt u meer informatie. 

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

Prijs per kalenderjaar 2015 

Bij een dienst of samenkomst Vergoeding       Vergoeding na korting

Muziek door muziekinstrumenten of een 
koor uit de eigen gemeenschap: €    53,12                        € 35,41 

Muziek door een koor uit een andere 
gemeenschap (zonder vergoeding): € 106,24                       € 70,82 

Voor koren buiten kerkgebouw
 

Bij minder dan 3 uitvoeringen buiten 
de eigen gemeenschap (per koorlid): €     6,65                        €  4,43  

Bij meer dan 3 uitvoeringen buiten  
de eigen gemeenschap (per koorlid): €   13,29                        €  8,86  

Deze regeling is alleen van toepassing als het koor nog geen regeling heeft getroffen  
met een korenbond of rechtstreeks met Buma.

Achtergrondmuziek in besloten 
koffiebars en bij jeugdbijeenkomsten

   Vergoeding     Vergoeding na korting

t/m 100 m2   € 107,87              €   71,91

101 t/m 200 m2    € 215,73              € 143,82

vanaf 201 m2  per 100m2 (of deel daarvan vanaf 201 m2 meer € 107,87 extra
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


