AMATEURVERENIGINGEN
Voor amateurmuziekverenigingen

vrijetijdsbesteding. In concoursen,

Niets heerlijkers dan u verliezen in

eigen uitvoering of bij repetities en

muziek. Voor het gebruik van die muziek

dus zonder vergoeding.

betaalt u een vergoeding. Hier leest u
wat de vergoeding is voor gebruik van

Let op!

muziek bij repetities of door u zelf

Voor muziekgebruik bij evenementen

georganiseerde optredens van uw

– ook voor en door uzelf georganiseerd –

amateurmuziekvereniging.

gelden aparte tarieven, vraag het daarvoor bestemde tariefoverzicht bij ons op.

Zo berekenen wij de vergoeding
De prijzen zijn op basis van het aantal

Vragen?

leden per jaar. We gaan er daarbij vanuit

Heeft u vragen over uw vergoeding?

dat u met uw vereniging – een koor,

Op bumastemra.nl vindt u meer informatie.

fanfareorkest of majorettenkorps

U kunt ons ook bellen: 023 - 799 7801.

bijvoorbeeld – muziek maakt als
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Prijzen per lid per kalenderjaar 2019
Tarief
na korting

Koren max. 3 concerten per jaar

€

6,87

€

4,58

Koren meer dan 3 concerten per jaar

€ 13,74

€

9,16

Harmonie/fanfarekorpsen/brassbands

€ 16,49

€ 10,99

Klaroen/tamboer/pijperkorpsen

€

8,24

€

5,50

Jeugd harmonie/fanfarekorpsen/brassbands (tot 16 jaar)

€

8,24

€

5,50

Jeugd klaroen/tamboer/pijperkorpsen (tot 16 jaar)

€

4,12

€

2,75

Majorettepelotons

€

6,18

€

4,12

Accordeonverenigingen

€ 10,31

€

6,87

Mondaccordeon/mandolineverenigingen

€

7,56

€

5,04

Jeugdaccordeonverenigingen

€

5,15

€

3,44

Jeugd mondaccordeon/mandolineverenigingen (tot 16 jaar)

€

3,78

€

2,52

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Als u uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Amateurverenigingen aanvraagt of
verlengt, verlenen wij u een korting tot 33,33%. Voorwaarde is wel dat u uw factuur op tijd betaalt en
de overige voorwaarden naleeft.
Let op! Deze flyer is bedoeld om een globaal beeld te geven van het tarief. Deze flyer bevat daarom slechts
een beperkt uittreksel van de volledige tarieftekst en hierop kan geen beroep worden gedaan. De exacte
en volledige tarieftekst van het tarief kunt u raadplegen via www.bumastemra.nl/muziekvereniging. De
bijbehorende tariefbepalingen en onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de tarieftekst.
Op uw verzoek zullen wij u de betreffende tarieftekst toezenden.
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