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Online muziekgebruik 
kent geen grenzen 
Start u een internationale muziekdienst?  
Of wilt u uitbreiden naar andere landen? 
Dan heeft u meerdere licenties nodig 
om toestemming voor het gebruik 
van muziek te regelen. Er is namelijk 
geen manier om alle auteursrechten 
op muziek in elk land in één keer te 
regelen. Grote uitgevers en veel collega-
auteursrechtenorganisaties willen zelf 
afspraken maken over het gebruik 
van hun repertoire in heel Europa. Of 
misschien wel de hele wereld. Dus ook 
voor Nederland. Met elk van hen sluit u 
een licentie om hun repertoire te mogen 
aanbieden.

Licentie van 
Buma/Stemra
Met een licentie van Buma/Stemra regelt  
u toestemming voor het gebruik van de 
auteursrechten op ons repertoire. Bij een 
internationale on demand streaming- 
muziekdienst bestaat dat uit: 
Al het repertoire van onze 30.000 eigen 
auteurs en uitgevers in heel Europa
 In Nederland ook het repertoire waarvoor 
uitgevers en collega-organisaties geen 
directe afspraken maken

On demand streaming
Bij on demand muziekgebruik biedt 
u muziek aan op aanvraag van uw 
gebruikers. Zij luisteren naar hun 
favoriete muziek waar en wanneer ze 
maar willen. De gebruiker kan muziek 
kiezen via zoekcriteria, zoals titel  
of artiest, of kan zelf afspeellijsten 
maken. Hierbij wordt de muziek 
gestreamd of tijdelijk opgeslagen.

Meer informatie over de licentietarieven 
vindt u op de volgende pagina.
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Licentievergoeding bij 100% gebruik Buma/
Stemra-repertoire: u betaalt het Tarief tenzij 
het Minimum tot een hogere vergoeding leidt*

Tarief: percentage van uw 
muziekgerelateerde inkomsten Minimum: per abonnee per maand

15% € 1,24

* Is uw dienst alleen in Nederland beschikbaar? Dan geldt de licentie Streaming on demand. 
Raadpleeg de betreffende flyer voor het tarief.

Toelichting tarieven
Buma/Stemra vertegenwoordigt niet 
het volledige repertoire. Daarom wordt 
het tarief naar verhouding toegepast. 
Voorbeeld: De muziekgerelateerde 
inkomsten van uw streamingmuziekdienst 
zijn € 100.000 en er zijn 10.000 abonnees. 
Het aandeel Buma/Stemra-repertoire 
is 40%. Het Tarief is dan € 6.000 (€ 
100.000 X 15% X 40%). Het Minimum 
is € 4.960 (10.000 X 1,24 X 40%). U 
betaalt het hoogste van deze twee: een 
Licentievergoeding van € 6.000. 

Licentie aanvragen
Wilt u muziek gebruiken in uw 
streamingdienst? Neem voor het 
aanvragen van een licentie of eventuele 
vragen contact met ons op via online@
bumastemra.nl. Wij bespreken graag wat 
de mogelijkheden zijn. Kijk ook eens op 
onze website www.bumastemra.nl. 

Op de informatie van deze flyer zijn 
de algemene voorwaarden van Buma/
Stemra van toepassing. Deze vindt u op 
onze website. Alle tarieven gelden vanaf 
1 juni 2020 en zijn exclusief btw, tenzij 
anders aangegeven. Prijswijzigingen, 
druk- en typfouten voorbehouden.
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