TARIEF & VOORWAARDEN 2014

Tarief & Voorwaarden Special Products
1. Onder Special Products c.q. Premiums worden geluidsdragers en Muziek DVD’s (* )
verstaan die in opdracht van en/of in samenwerking met derden worden vervaardigd
en die een promotioneel karakter hebben, al dan niet voorzien van visuele en/of
auditieve reclame voor de opdrachtgever.

SPECIAL PRODUCTS

Oplagekorting Special Products
Oplage van 1 t/m 5.000

-

Oplage van 5.001 t/m 10.000

10%

Oplage van 10.001 t/m 25.000

15%

2. De dragers moeten speciaal voor het doel zijn samengesteld en vervaardigd. De
dragers mogen uitsluitend aan de oorspronkelijke Opdrachtgever worden geleverd.

Oplage van 25.001 t/m 50.000

20%

Oplage van 50.001 t/m 100.000

25%

3. De dragers worden uitsluitend gratis verstrekt bij de aankoop van enig ander
product. Alle andere vormen van verhandeling aan de consument zijn niet
toegestaan.

Oplage van 100.001 t/m 200.000

30%

Oplage van 200.001 t/m 300.000

35%

Oplage van 300.001 t/m 400.000

40%

4. Voor Special Products geldt een vergoeding van 11% van de aan de Opdrachtgever
gefactureerde prijs (exclusief BTW). Hierbij geldt een minimumvergoeding van
€ 0,0255 per muziekwerk en/of € 0,0128 per muziekfragment van maximaal 1:45
minuut.

Oplage van 400.001 t/m 500.000

45%

Vanaf 500.001

50%

5. Afhankelijk van de te vervaardigen oplage aan Special Products is op het
bovengenoemde tarief een korting van toepassing zoals weergegeven in de tabel
Oplagekorting Special Products .
6. Stemra wijst er op dat de auteur op basis van zijn morele rechten, zoals
omschreven in artikel 25 van de Auteurswet , bezwaar kan maken tegen wijziging
en/of aantasting van zijn werken. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als werken
van de auteur in combinatie met bepaalde soorten producten worden aangeboden,
zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, tabaks- en of alcoholische producten.
7. Op de aanvraag voor vervaardiging van Special Products zijn verder de Algemene
Voorwaarden van Stemra’s Producties In Eigen Beheer van toepassing.
8. Bij gebruik van bestaande opnamen van muziekwerken is ook de toestemming van
de Naburig rechthebbende(n), zoals de platenmaatschappij en/of uitvoerend artiest,
vereist.

Voorbeeld bij oplage van 30.000 stuks:
Op de eerste
5.000 stuks – 0% korting
Op de volgende 5.000 stuks – 10% korting
Op de volgende 15.000 stuks – 15% korting
Op de overige
5.000 stuks – 20% korting
10. Dit tarief is geldig t/m 31-12-2014. Alle eerder verschenen voorwaarden en tarieven
Special Products komen hiermee te vervallen.
11. Bij onduidelijkheid over de bovengenoemde voorwaarden en tarieven en of hieraan
is voldaan, beslist Stemra hierover naar eigen inzicht.
12. Stemra heeft het recht deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen
en/of te vervangen.
(*) Definitie Muziek-DVD:
DVD’s waarop cabaretvoorstellingen, concertregistraties en/of compilaties van clips
en/of single-artist-(muziek-)films en/of muziekdrama-producties zijn vastgelegd.

Voor alle tarieven geldt dat Stemra het recht heeft de tarieven met ingang van 1 januari van het volgend jaar aan te passen op basis van het door CBS te publiceren geschoonde prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.

