
Tarieven online 
muziekgebruik

Buma/Stemra behartigt de belangen 
van ongeveer 22.000 aangesloten 
componisten, tekstschrijvers en 
muziekuitgevers. Wanneer hun creaties 
worden gebruikt, zorgt Buma/Stemra 
ervoor dat zij daar een eerlijke vergoe-
ding voor krijgen. Via zusterorganisa-
ties in het buitenland incasseert Buma/
Stemra deze vergoedingen wereldwijd 
voor haar leden. Ook incasseert Buma/
Stemra voor buitenlandse componis-
ten, tekstschrijvers en uitgevers de 
vergoeding voor het gebruik in Neder-
land en draagt dit af aan zusterorgani-

saties. Daarnaast geeft Buma/Stemra 
voorlichting aan publiek, overheid en 
bedrijfsleven over het belang van 
auteursrecht en promoot Buma/Stemra 
Nederlandse muziek.

Meer weten?
Wij adviseren u graag zodat 
u optimaal gebruik kunt maken 
van de door u aangeboden muziek. 
Kijk voor meer informatie op 
bumastemra.nl/gebruikers of 
bel 023 - 799 78 58.

OVER BUMA/STEMRA

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 
vanaf 1 januari 2014 en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen, druk- en 
typfouten voorbehouden.
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Wanneer u een track – of een fragment 
daarvan – digitaal aanbiedt, heeft u 
toestemming nodig van de rechthebben-
den (componist, tekstschrijver en/of 
uitgever). U regelt de toestemming van 
deze rechthebbenden door een licentie 
via Buma/Stemra te verkrijgen. De 
rechthebbenden ontvangen vervolgens 
via Buma/Stemra een vergoeding voor 
het gebruik van hun muziek.

Het bedrag dat voor deze licentie moet 
worden betaald, hangt af van de manier 
waarop u muziek online gebruikt. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn op aanvraag van 
uw bezoekers, als een uitzending of als 
achtergrondmuziek. De informatie over 
de licentiemogelijkheden die op uw 
situatie van toepassing kunnen zijn, 
vindt  u in deze brochure.

Tegenwoordig is muziek niet meer weg te denken uit het dagelijks 
leven. Niet verwonderlijk dat ook in de digitale wereld hiervan 
veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Er ontstaan steeds nieuwe 
online muziekdiensten en op websites is muziek regelmatig een 
waardevolle toevoeging. Ook in deze digitale wereld hebben de 
makers van deze muziek recht op een vergoeding voor dit gebruik.

ZORGELOOS GEBRUIK 
MAKEN VAN MUZIEK
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