
Horeca
IN DE HORECA – Muziek is bepalend voor de sfeer 
in uw horeca-gelegenheid. Muziek trekt bezoekers 
die dansen, genieten en bestellen. Uit onderzoek 
blijkt dat muziek omzetverhogend werkt en de 
toon zet voor elke gelegenheid. Voor het gebruik 
van deze muziek betaalt u componisten en tekst-
schrijvers een vergoeding. 
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Wij gaan in deze berekening uit van  
het aantal vierkante meters van uw onder
neming waar de muziek hoorbaar is.  
Dat kan dus ook een terras zijn. 

Gaat het om amusementsmuziek, dan 
gaan wij uit van de oppervlakte en het 
aantal dagen. Het bedrag van de gages / 
uitkoopsom van de uitvoerende artiesten 
mag niet hoger zijn dan € 1.000, per 
uitvoering en de entreeprijs niet hoger  
dan € 25,. 

Zo berekenen wij  
de vergoeding
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Oppervlakte Basistarief Tarief na korting

t/m 30 m² € 94,90 € 63,27

31 t/m 100 m² € 606,86 € 404,59

101 t/m 200 m² € 863,81 € 575,90

201 t/m 300 m² € 1.120,76 € 747,21

301 t/m 400 m² € 1.377,71 € 918,52

401 t/m 500 m² € 1.634,66 € 1.089,83

Per 100 m² (of een deel daarvan) meer € 256,95 extra.  
Alle genoemde prijzen zijn exclusief TW.

Achtergrondmuziek (op basis 
van een jaarovereenkomst) 2023

Let op!
•  Speelt u in verschillende ruimtes 

dezelfde muziek, dan tellen we het 
aantal vierkante meters in die ruimtes 
bij elkaar op. 

•  Speelt u in verschillende ruimtes 
verschillende muziek, dan betaalt u  
per ruimte afzonderlijk. 

•  Voor muziekgebruik bij evenementen  
of films gelden andere tarieven, vraag 
het daarvoor bestemde tariefoverzicht 
bij ons op.

HORECA



3BUMASTEMRA.NL

Amusementsmuziek (per dag of per optreden) 2023
Dagen Vergoeding per 50 m² Extra kosten per 50 m²

t /m 5 € 88,62  € 29,54

t/m 10 € 177,24  € 59,08 

t/m 20 € 265,86 € 88,62  

t/m 30 € 354,48  € 118,16 

t/m 60 € 708,96  € 236,32

t/m 90 € 1.063,44  € 354,48

t/m 120 € 1.417,92 € 472,64

t/m 150 € 1.772,40  € 590,80

t/m 180 € 2.126,88 € 708,96

t/m 210 € 2.481,36 € 827,12  

t/m 240 € 2.835,84  € 945,28   

t/m 270 € 3.190,32 € 1.063,44  

t/m 300 € 3.544,80 € 1.181,60  

t/m 330 € 3.899,28 € 1.299,76  

t/m 360 € 4.253,76 € 1.417,92

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Vragen?
Heeft u vragen over uw vergoeding? 
Op mijnlicentie.nl vindt u meer  
informatie. U kunt ons ook bellen:  
023 - 799 78 44. 

Als u uit eigen beweging een licentie 
op basis van het Tarief Mechanische 
Achtergrondmuziek Horeca of het Tarief 
Amusementsmuziek Horeca aanvraagt 
of verlengt, verlenen wij u een korting 
tot 33.33 %. Voorwaarde is wel dat u 
uw factuur op tijd betaalt en de overige 
voorwaarden naleeft.

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/algemeentarief. De 
bijbehorende tariefbepalingen en onze 
algemene voorwaarden maken integraal 
deel uit van de tarieftekst. Op uw verzoek 
zullen wij u de betreffende tarieftekst 
toezenden.

HORECA


