INTERACTIVE
WEBCAST
Interactive webcast

Interactive webcast limited

Tegenwoordig is muziek niet meer weg

Wanneer u in uw database maximaal

te denken uit het dagelijks leven. Ook in

20.000 tracks aanbiedt, kunt u in aanmer-

de digitale wereld is de vraag naar

king komen voor het interactive webcast

muziek groot. Bij interactive webcasting

limited tarief.

worden tracks en/of video’s met muziek
aangeboden, waarbij uw gebruikers een

Op de achterzijde vindt u meer infor-

beperkte invloed op dat aanbod hebben.

matie over de licentietarieven voor

Zij kunnen de aangeboden tracks/video’s

het gebruik van muziek op uw website

bijvoorbeeld pauzeren, overslaan en/of

middels interactive webcasting.

beoordelen. Het “on demand” selecteren
op titel en/of artiest is niet mogelijk.
Bij interactive webcasting is dus sprake
van een beperkte interactiviteit.

Tarieven: muziekgerelateerde inkomsten tot € 6.500,- op jaarbasis*
Maximumaantal
gestarte streams

Tarief per jaar

Trede 1

120.000

€

130,-

Trede 2

240.000

€

260,-

Trede 3

600.000

€

650,-

Tarieven: muziekgerelateerde inkomsten vanaf € 6.500,- op jaarbasis
Tarief: percentage
muziekgerelateerde
inkomsten*

Minimumtarief
per gebruik

Minimumtarief
per abonnee
per maand

Interactive webcast

10%

€

0,0011

€

0,42

Interactive webcast
limited

10%

€

0,0011

€

0,21

Bij deze licentie is de toestemming voor de vastlegging van muziek ten behoeve van de samenvoeging
met beeld en/of geluid, zoals het geval is bij commercials en/of bedrijfsproducties, niet inbegrepen. Als
hier sprake van is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via digital@bumastemra.nl.
* Als u aan Buma/Stemra een percentage van uw muziekgerelateerde inkomsten betaalt en u legt ten
behoeve van uw dienst in het geheel geen werken vast, dan verzoeken wij u dit vooraf aan Buma/Stemra
te melden via digital@bumastemra.nl.

023 - 799 78 58 of digital@bumastemra.nl.

Wilt u gebruik maken van interactive

Wij bespreken graag met u wat de

webcasting op uw website? Neem voor

mogelijkheden zijn, passend bij uw

het aanvragen van een licentie en/of

situatie. Kijkt u ook eens op onze website

eventuele vragen contact met ons op via

www.bumastemra.nl.
BST.434.0114/01

Licentie aanvragen

Op de informatie op deze tariefkaart zijn de algemene voorwaarden van Buma/Stemra van toepassing.
Deze vindt u op onze website. Alle tarieven gelden vanaf 1 januari 2014 en zijn exclusief btw, tenzij
anders aangegeven. Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden.

