Live muziek in de horeca

LIVE OPTREDENS IN UW
HORECA GELEGENHEID

Muziek is bepalend voor de sfeer in uw

Verhuur

locatie. Muziek trekt bezoekers die dansen,

De regeling ‘Amusementsmuziek Horeca’

genieten en bestellen. Uit onderzoek blijkt

geldt niet voor organisatoren die voor hun

dat muziek omzetverhogend werkt en de

evenementen gebruik maken van uw locatie.

toon zet voor elke gelegenheid. Voor het

Zij moeten dus zelf een licentie afsluiten. Op

gebruik van live muziek in uw locatie betaalt

deze evenementen is het ‘Algemeen Tarief’

u componisten, tekstschrijvers en uitgevers

van toepassing. Wij kunnen bij u om

een vergoeding door middel van de regeling

gegevens van deze organisatoren vragen.

‘Amusementsmuziek Horeca’.
Het grootste deel van de live muziek is
hiermee geregeld. Er zijn echter enkele
uitzonderingen. Met het hiernaast geplaatste
stappenplan ziet u snel in welke groep het
evenement valt.

Buitenevenementen of evenementen
op een andere locatie
Organiseert u een evenement buiten
uw locatie (zoals in de openlucht, in een
feesttent of op een andere externe
locatie)? Dit valt niet onder uw regeling
‘Amusementsmuziek Horeca’. U dient
hiervoor altijd een licentie te verkrijgen
op basis van het ‘Algemeen Tarief’.

1. Evenement met een entreeprijs hoger dan € 25,Dit evenement valt niet binnen de regeling ‘Amusementsmuziek Horeca’.
U heeft voor dit evenement een licentie nodig op basis van het ‘Algemeen Tarief’
(zie bumastemra.nl/algemeentarief).
Rekenvoorbeeld

Actie

Uitkoopsom act (DJ / Band etc.)

€ 2.000,-

Wij ontvangen graag een opgave van:

Recette

€ 2.300,-

1. de betaalde uitkoopsom per act;

Licentietarief Algemeen tarief:
7% van € 2.300,-

2. de behaalde recette;
€ 161,-

3. de oppervlakte van de locatie waar het
evenement is gehouden.

2. Act met uitkoopsom hoger dan € 1.000,- (entreeprijs € 25,- of lager)
Voor deze acts bent u op grond van de regeling ‘Amusementsmuziek Horeca’ een aanvullende
licentievergoeding verschuldigd. Deze wordt berekend op basis van 7% van de uitkoopsom.
Rekenvoorbeeld

Actie

Uitkoopsom act (DJ / Band etc.)

€ 2.000,-

Wij ontvangen graag een opgave van de

Recette

n.v.t.

betaalde uitkoopsom per act.

Aanvullende licentievergoeding:
7% van € 2.000,-

€ 140,-

3. Act met uitkoopsom tot en met € 1.000,- (entreeprijs € 25,- of lager)
Deze acts vallen onder uw regeling ‘Amusementsmuziek Horeca’.
Rekenvoorbeeld

Actie

Uitkoopsom act (DJ / Band etc.)

€ 900,-

Recette

n.v.t.

Aanvullende licentievergoeding:

n.v.t.

Geen opgave nodig.
Wij kunnen een kopiefactuur van de act/
artiest opvragen. Bewaart u deze goed.

Vragen?

exclusief BTW. De brochure is overigens

Heeft u nog vragen? Wilt u opgave doen?

alleen bedoeld om onze tarieven toe te

Neemt u dan vooraf contact met ons op.

lichten, met behulp van enkele reken
voorbeelden. Voor ieder specifiek geval

Buma/Stemra

zal echter de licentievergoeding worden

Afdeling Horeca/Podia

Tel. 023 799 78 01

berekend. Aan deze brochure kunnen geen

Postbus 3080

Fax. 023 799 77 77

rechten worden ontleend.

2130 KB Hoofddorp
horeca.podia@bumastemra.nl

Opgave aan Buma
Aanvullende licenties kunt u vooraf

Voor meer informatie kunt u ook terecht

regelen door middel van het formulier

op www.bumastemra.nl
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In deze brochure genoemde bedragen zijn

‘Aanvraag licentie voor muziekgebruik
evenementenformulier) of een email aan de
afdeling Horeca / Podia.

BUM.430.0114/03

tijdens evenementen’ (zie bumastemra.nl/

