STREAMING ON DEMAND
Streaming on demand

streaming on demand licentie kunt u

Tegenwoordig is muziek niet meer weg

uw gebruikers in staat stellen om op

te denken uit het dagelijks leven. Ook in

aanvraag naar muziek te luisteren door

de digitale wereld is de vraag naar

middel van streaming. De muziek wordt

muziek groot. Bij on demand muziekge-

dus niet permanent vastgelegd.

bruik biedt u muziek aan op aanvraag
van uw gebruikers. Zij kunnen muziek

Op de achterzijde vindt u meer infor-

selecteren aan de hand van zoekcriteria

matie over de licentietarieven voor on

zoals titel en/of artiest en zij bepalen

demand muziekgebruik op uw website.

zelf het gebruiksmoment. Met een

Tarieven: muziekgerelateerde inkomsten tot € 6.500,- op jaarbasis
Product

Tracks

Concerts

Maximumaantal
gestarte streams

Tarief per jaar

40.000

€

130,-

80.000

€

260,-

200.000

€

650,-

866

€

130,-

1.733

€

260,-

4.333

€

650,-

Tarieven: muziekgerelateerde inkomsten vanaf € 6.500,- op jaarbasis

Product

Tarief: percentage van
uw muziekgerelateerde
inkomsten*

Minimumtarief
per gestarte
stream

Minimumtarief
per abonnee
per maand
€

Tracks

10%

€

0,0033

Concerten

10%

€

0,15

€

0,85 voor At
Home & Mobile**
0,42 voor At
Home***

Licentie aanvragen

Wij bespreken graag met u wat de

Wilt u gebruik maken van streaming

mogelijkheden zijn, passend bij uw

on demand op uw website? Neem voor

situatie. Kijkt u ook eens op onze website

het aanvragen van een licentie en/of

www.bumastemra.nl.

eventuele vragen contact met ons op via
023 - 799 78 58 of digital@bumastemra.nl.

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.433.0114/01

* 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.
** ‘At Home & Mobile’ houdt in dat de tracks op alle soorten apparaten kunnen worden aangeboden, dus
ook een mobiel ‘handheld’ apparaat, zoals een smartphone of een tablet.
*** ‘At Home’ houdt in dat de tracks alleen op niet-mobiele apparaten, zoals een pc of laptop, kunnen
worden aangeboden.

