
On demand downloads
Tegenwoordig is muziek niet meer weg 

te denken uit het dagelijks leven. Ook 

in de digitale wereld is de vraag naar 

muziek groot. Bij on demand muziek-

gebruik biedt u muziek aan op aanvraag 

van uw gebruikers. Zij kunnen muziek 

selecteren aan de hand van zoekcriteria 

zoals titel en/of artiest en zij bepalen 

zelf het gebruiks moment. Met een on 

demand download licentie kunt u 

uw gebruikers in staat stellen om op 

aanvraag muziek te downloaden. De 

muziek wordt permanent vastgelegd 

en is dus onbeperkt te beluisteren.

Op de achterzijde vindt u meer infor-

matie over de licentietarieven voor on 

demand muziekgebruik op uw website.

ON DEMAND DOWNLOADS
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Licentie aanvragen
Wilt u gebruik maken van on demand 

downloads op uw website? Neem voor 

het aanvragen van een licentie en/of 

eventuele vragen contact met ons op via 

023 - 799 78 58 of digital@bumastemra.nl. 

Wij bespreken graag met u wat de 

mogelijkheden zijn, passend bij uw 

situatie. Kijkt u ook eens op onze 

website www.bumastemra.nl. 

Tarieven: muziekgerelateerde inkomsten tot € 6.500,- op jaarbasis

Product
Maximumaantal 
downloads

Tarief per jaar

Tracks

2.166 € 130,-

4.333 € 260,-

10.833 € 650,-

Concerts

520 € 130,-

1.040 € 260,-

2.600 € 650,-

Ringtones

1.150 € 130,-

2.300 € 260,-

5.750 € 650,-

Pre-use* N.v.t. € 130,-

Tarieven: muziekgerelateerde inkomsten vanaf € 6.500,- op jaarbasis

Product
Tarief: percentage van 
uw muziekgerelateerde 
inkomsten

Minimumtarief
per gebruik

Minimumtarief 
per abonnee 
per maand

Tracks 10% € 0,06

Concerts 10% € 0,25

Ringtones 12% € 0,113 € 0,85

Pre-use* € 130,-

* Pre-use is een voorvertoning tot 45 seconden, alleen in combinatie met downloads. 

Op de informatie op deze tariefkaart zijn de algemene voorwaarden 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.


