ONLINE RADIO OF TV
Online radio of tv

Op de achterzijde vindt u meer infor

Tegenwoordig is muziek niet meer weg te

matie over de licentietarieven voor

denken uit het dagelijks leven. Ook in de

het gebruik van muziek in uw online

digitale wereld is de vraag naar muziek

radio- of tv-zender.

groot. Met een online radio- of tv-zender
stelt u muziek tijdelijk beschikbaar aan
uw gebruikers. De gebruiker heeft geen
invloed op het aanbod of de volgorde
van de aangeboden tracks/programma’s
en kan deze ook niet downloaden.

Tarieven: online radio of tv (op jaarbasis)
Tarief: percentage van
uw muziekgerelateerde
inkomsten*

Minimumtarief

Radio- of tv-zender,
niet bedrijfsmatig

N.v.t.

€
(€

312,- per kanaal
377,52 inclusief 21% btw)

Radio- of tv-zender,
bedrijfsmatig

13%

€

780,- per kanaal

Bij deze licentie is de toestemming voor de vastlegging van muziek ten behoeve van de samenvoeging
met beeld en/of geluid, zoals het geval is bij commercials en/of bedrijfsproducties, niet inbegrepen. Als
hier sprake van is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via digital@bumastemra.nl.

Licentie aanvragen

Wij bespreken graag met u wat de

Wilt u gebruik maken van online radio

mogelijkheden zijn, passend bij uw

of tv op uw website? Neem voor het

situatie. Kijkt u ook eens op onze

aanvragen van een licentie en/of

website www.bumastemra.nl.

eventuele vragen contact met ons op via
023 - 799 78 58 of digital@bumastemra.nl.

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.

BST.436.0314/02

* Als u aan Buma/Stemra een percentage van uw muziekgerelateerde inkomsten betaalt, en u legt ten
behoeve van uw dienst in het geheel geen werken vast, dan verzoeken wij u dit vooraf aan Buma/Stemra
te melden via digital@bumastemra.nl.

