PODCASTS
Podcasts

•

bevat niet meer dan 50% muziek-

Tegenwoordig is muziek niet meer weg

werken van een bepaalde artiest

te denken uit het dagelijks leven. Ook

en/of een bepaalde componist/

in de digitale wereld is de vraag naar
muziek groot. Met podcasts biedt u een

tekstdichter;
•

exacte kopie aan van een uitgezonden
radioprogramma. Deze podcast kan

bevat niet meer dan twee muziekwerken van een bepaald album;

•

maakt deel uit van een programma

eventueel gestreamd of gedownload

van een radio-omroep. Deze omroep

worden naar een smartphone, tablet

is (onderdeel van) een media-

of een daarmee te vergelijken drager.

instelling die in het bezit is van de

Om gebruik te maken van deze licentie

noodzakelijke vergunningen en/of

moet de podcast aan een aantal
voorwaarden voldoen.

toestemmingen; en
•

mag niet worden voorzien van
informatie waaruit blijkt op welk

Voorwaarden podcast

moment welk muziekwerk te

De podcast:

horen is.

•
•

bestaat niet uitsluitend uit
muziekwerken;

Op de achterzijde vindt u meer informatie

bevat minstens iedere 15 minuten

over de licentietarieven voor het gebruik

gesproken tekst en/of redactionele

van muziek in podcasts op uw website.

bijdragen;

Tarief: muziekgerelateerde inkomsten tot € 6.500,- op jaarbasis

Podcasts

Maximumaantal
downloads

Tarief per jaar

13.000

€

130,-

Tarief: muziekgerelateerde inkomsten vanaf € 6.500,- op jaarbasis
Minimumtarief per
download

10%

€

0,01

Licentie aanvragen

of digital@bumastemra.nl. Wij bespreken

Wilt u podcasts op uw website aan-

graag met u wat de mogelijkheden zijn,

bieden? Neem voor het aanvragen van

passend bij uw situatie. Kijkt u ook eens

een licentie en/of eventuele vragen

op onze website www.bumastemra.nl.

contact met ons op via 023 - 799 78 58

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.

BST.432.0114/01

Podcasts

Tarief: percentage van uw
muziekgerelateerde
inkomsten

