
Welzijn
IN DE WELZIJNSECTOR – Wat is een evenement, 
festival of theaterstuk zonder muziek? Muziek is 
bepalend voor de sfeer. Muziek trekt bezoekers, 
kan de omzet verhogen en zet de toon voor elke 
gelegenheid. Voor het gebruik van muziek betaalt u 
een vergoeding, zodat componisten en tekstschrij-
vers muziek kunnen blijven maken. Het tarief voor 
de welzijnsector is van toepassing op poppodia, 
buurt-, club- en dorpshuizen.
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Het tarief wordt bepaald op basis van de 
oppervlakte van de ruimte waar de muziek 
te horen is. Dat kan dus ook een terras zijn. 
Gaat het om amusementsmuziek, dan 
gaan wij uit van de oppervlakte en het 
aantal dagen. Hierbij is het van belang dat 
het bedrag van de gages/uitkoopsom van 
de uitvoerenden niet hoger is dan € 1.000,- 
per  uitvoering en de toegangsprijs lager  
is dan € 25,-.

Let op!
•  Naast een jaarovereenkomst zijn ook  

seizoensovereenkomsten mogelijk.
•  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  
apart per ruimte.

•  Voor muziekgebruik in horeca, 
werkruimtes of bij evenementen gelden 
eigen tarieven, vraag het daarvoor 
bestemde tariefoverzicht bij ons op.

Zo berekenen wij  
de vergoeding
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Achtergronmuziek (op basis 
van een jaarovereenkomst) 2023

Oppervlakte Basistarief 
categorie A*

Tarief na korting 
categorie A*

Basistarief 
categorie B**

Tarief na korting 
categorie B**

t/m 100 m² € 513,90 € 342,62 € 256,95 € 171,31

101 t/m 200 m² € 770,85 € 513,93 € 385,43 € 256,97   

201 t/m 400 m² € 1.027,80 € 685,23   € 513,91 € 342,62

401 t/m 800 m² € 1.284,75 € 856,54 € 642,39 € 428,28  

801 t/m 1.600 m² € 1.541,70 € 1.027,85 € 770,87 € 513,94  

Voor iedere 1.600 m² of gedeelte daarvan méér voor categorie A geldt 
een opslag van € 256,95. Voor categorie B geldt een opslag van € 128,48. 
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 *  Categorie A: Recreatieruimte zorginstelling, 
bedrijfskantines, galerijen, straten, 
pass-ages en winkelcentra, buiten (aan 
de gevel of portiek), supermarkten en 
warenhuizen, kunstijsbanen. Jeugd- en 
jongereninstellingen

**  Categorie B: (Winkels (met uitzondering 
van zelfbedieningsbedrijven, supermarkten 
en warenhuizen), sportterreinen, 
natuurijsbanen, stadions (behalve kantines) 
en zwembaden, benzinestations
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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 Amusemenstmuziek 
Welzijn 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/welzijn. De bijbehorende 
tariefbepalingen en onze algemene 
voorwaarden maken integraal deel 
uit van de tarieftekst. Op uw verzoek 
zullen wij u de betreffende tarieftekst 
toezenden.

Amusementsmuziek Welzijn
(per dag of per optreden) 2023 

Aantal 
dagen

Vergoeding per 
50m²

Vergoeding per 
50m² na korting

Extra kosten 
per 50m² meer

Extra kosten per 
50m² meer na korting

 t/m 5 € 80,24 € 53,50 € 26,75 € 17,83

 t/m 10 € 160,48   € 106,99 € 53,50   € 35,67   

 t/m 20 € 240,72 € 160,49 € 80,25  € 53,50  

 t/m 30 € 320,96 € 213,98 € 107,00 € 71,34 

 t/m 60 € 641,92  € 427,97  € 214,00  € 142,67  

 t/m 90 € 962,88 € 641,95  € 321,00   € 214,01

 t/m 120 € 1.283,84 € 855,94    € 428,00  € 285,35

 t/m 150 € 1.604,80  € 1.069,92   € 535,00  € 356,68 

 t/m 180 € 1.925,76  € 1.283,90   € 642,00   € 428,02  

 t/m 210  € 2.246,72  € 1.497,89 € 749,00   € 499,36

 t/m 240  € 2.567,68  € 1.711,87  € 856,00   € 570,70  

 t/m 270  € 2.888,64  € 1.925,86   € 963,00   € 642,03

 t/m 300  € 3.209,60  € 2.139,84 € 1.070,00    € 713,37   

 t/m 330  € 3.530,56  € 2.353,82 € 1.177,00 € 784,71  

 t/m 360  € 3.851,52 € 2.567,81   € 1.284,00   € 856,04  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Neem contact met ons of uw branche organisatie op voor meer informatie.
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