Tarief Centrale Doorgifte
Zorginstellingen
Het Tarief Centrale Doorgifte Zorginstel-

Het tarief

lingen is van toepassing op Muziekge-

Het verschuldigde bedrag wordt vast-

bruik dat bestaat uit Doorgifte van muziek

gesteld op basis van het aantal bedden

binnen Zorginstellingen, zoals het

waarbij een aansluiting op de door-

aanbieden van tv-/radiofaciliteiten aan

gegeven signalen aanwezig is.

patiënten.
Per bed bedraagt de prijs € 5,50.
Voor de verklaring van enkele begrip¬pen
verwijzen wij naar de tariefbepalingen.

De genoemde prijs is exclusief btw.

Tariefbepalingen Tarief Centrale Doorgifte Zorginstellingen
1. Definities
Doorgifte:	Het – ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal

– (doen) distribueren van muziek dragende signalen ten behoeve van
individuele patiënten.
Muziekgebruik:	het openbaar maken van muziek behorend tot het door Buma beheerde

repertoire.
Zorg:	het handelen van medische beroepsbeoefenaren, waaronder het

verrichten van onderzoek, het stellen van diagnose of het behandelen,
verplegen of verzorgen van een persoon met ziekten of gebreken.
Zorginstelling:	een organisatorisch verband dat strekt tot verlening van Zorg.

2. Algemene voorwaarden

Zorginstellingen is een Speciaal Tarief

Op (de aanvraag van) overeenkomsten

zoals bedoeld in artikel 4 van de

van Buma met muziekgebruikers en de

Tariefbepalingen Algemeen Tarief

daaruit eventueel voortvloeiende

Muziekgebruik.

overeenkomsten en verbintenissen, zijn
den van Buma en hetgeen is bepaald in

5. Verkrijgen van toestemming
Voor het Muziekgebruik vermeld in dit

het van toepassing zijnde tarief inclusief

tarief kunnen muziekgebruikers de

tariefbepalingen. Deze voorwaarden en

auteursrechtelijke toestemming van

tarieven zijn te raadplegen via www.

Buma verkrijgen door met Buma een

bumastemra.nl/gebruikers/downloads/,

overeenkomst te sluiten voor één of meer

liggen bij Buma ter inzage en worden op

uitvoeringen.

van toepassing de Algemene Voorwaar-

verzoek toegezonden.
3. Toepassingsgebied
Het Tarief Centrale Doorgifte Zorginstel-

6. Toeslag bij een regeling achteraf
De prijzen voor het vermelde Muziekgebruik gelden slechts indien voor het

lingen is van toepassing op Muziekge-

Muziekgebruik vooraf met Buma een

bruik in de vorm van Doorgifte binnen

overeenkomst is gesloten. Indien een

Zorginstellingen.

muziekgebruiker niet voorafgaand aan
het Muziekgebruik met Buma een

Zorginstellingen is een Speciaal Tarief

overeenkomst heeft gesloten, mag Buma
een toeslag berekenen van 50% van de
voor het desbetreffende Muziekgebruik

Centrale Doorgifte zoals bedoeld in

geldende prijs, met een minimum van

artikel 4 sub a van de Tariefbepalin-

€ 25,– . Buma is niet gehouden om

gen Tarief Centrale Doorgifte.

achteraf alsnog toestemming te verlenen.

b.	Het Tarief Centrale Doorgifte

Let op! Deze flyer is bedoeld om een globaal beeld te geven van het tarief. Deze flyer bevat
daarom slechts een beperkt uittreksel van de volledige tarieftekst en hierop kan geen beroep
worden gedaan. De exacte en volledige tarieftekst van het tarief kunt u raadplegen via
www.bumastemra.nl/centraledoorgiftezorginstellingen. De bijbehorende tariefbepalingen
en onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de tarieftekst. Op uw verzoek
zullen wij u de betreffende tarieftekst toezenden.
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4. Speciaal tarief
a.	Het Tarief Centrale Doorgifte

