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MUZIEK VOEGT
IETS TOE

Elke organisatie die muziek gebruikt,
vastlegt of laat horen, heeft daarvoor
toestemming nodig. U dus ook. Het maakt
niet uit of u een eenmanszaak heeft, een
kleine stichting vertegenwoordigt of een
groot bedrijf. Zo is het in de wet vast
gelegd. Maar niet iedereen betaalt even
veel. Hoeveel u betaalt hangt bijvoorbeeld
af van de manier waarop u de muziek
gebruikt. Van vierkante meters tot het
aantal medewerkers: allerlei factoren
kunnen een rol spelen.

Bij het bedenken en maken van muziek
zijn verschillende partijen betrokken,
zoals componisten, muzikanten en
platenmaatschappijen. Die kunnen niet
zelf bij iedereen langs om hun vergoeding
te innen. Daarom krijgt u te maken met
twee organisaties die dat uit hun naam
doen: Buma/Stemra en Sena. Wij, als
Buma/Stemra, verdelen de bijdragen
onder de bedenkers van de muziek.

Waarom moet ik Buma/Stemra
én Sena betalen?
Bij muziek maken komt meer
kijken dan u wellicht denkt. Aan
de hele creatie, van allereerste
noot tot uiteindelijke track, werken
mensen uit talloze disciplines mee.
Om het overzichtelijk te houden
zijn die mensen in twee groepen
verdeeld: de bedenkers van muziek
– componisten en tekstschrijvers –
en de makers, zoals producenten,
artiesten en studiomusici. Buma/
Stemra behartigt de belangen
van componisten, tekstdichters
en muziekuitgevers en Sena voor
uitvoerende artiesten en platen
maatschappijen.

Het is nu wetenschappelijk
bewezen: muziek maakt dopamine
aan in de hersenen, wat zorgt voor
een positieve stemming.
Bron: vaktijdschrift Nature Neuroscience

Muziek vergroot de herkenbaarheid
en effectiviteit van reclamecampagnes.
Bron: Marketingcommunicatiestrategie,
Floor en Van Raaij

Italiaanstalige muziek verhoogt de afname van pasta
in een supermarkt aanzienlijk.
Bron: een grote supermarktketen

ZO BETAALT U

Uw tarief
De manier waarop het tarief voor uw
licentie wordt berekend, vindt u in het
bijgevoegde tariefoverzicht. Is dit over
zicht niet meer aanwezig? Dan vindt u
de licentiekosten voor uw type organisatie
en muziekgebruik ook op onze website.
De meeste organisaties betalen eenmaal
per jaar een vergoeding. Voor deze
vergoeding krijgt u van ons een licentie
om een jaar lang onbeperkt muziek te
gebruiken. Maar het kan ook zijn dat
u (eenmalig) muziek laat horen of vast
leggen. Daar zijn aparte tarieven voor.

Mijnlicentie.nl: alle licenties in één
U kunt onze licentie en die van
Sena in één keer betalen. Dat kan via
mijnlicentie.nl. U heeft dan alle rechten
voor het gebruik van muziek betaald.
Gebruikt u beeld bij de muziek – bijvoor
beeld via een flatscreen in een hal of
wachtruimte – dan kunt u ook terecht
bij mijnlicentie.nl. De organisatie die
over deze rechten gaat is de Stichting
Videma. Kijk voor meer informatie
op mijnlicentie.nl of neem contact
op via 023 - 799 78 44.

Ik heb al voor de cd
betaald, moet ik dan
ook aan Buma betalen?
Ja, want u betaalt aan
Buma een vergoeding voor
het laten horen van muziek
aan uw klanten in uw
onderneming.

Mijn buren gebruiken ook muziek, maar
zeggen dat ze niet hoeven te betalen!
Waarom zij niet en ik wel?
Het kan zijn dat zij al via hun brancheorganisatie
betalen. Met sommige branches maken we
daarover collectieve afspraken, bijvoorbeeld
met de horeca en kappers.

vervolgens onder andere via verdeel
sleutels en digitale fingerprints over
onze leden. Daarnaast behartigen
wij de belangen van muziekauteurs.
Meer weten?
Kijk op bumastemra.nl
of bel 023 - 799 79 99.

Op de informatie in deze brochure en op de tariefkaarten zijn de algemene voorwaarden en tarief
bepalingen 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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Bij ons vraagt u toestemming voor
het gebruik van muziek. Voor het laten
horen, vastleggen of digitaal gebruiken.
U hoeft dus niet zelf contact te leggen
met componisten, tekstschrijvers en
muziekauteurs. Ook voor het betalen
van de vergoeding kunt u bij ons
terecht. Wij verdelen die vergoeding
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