VIDEO ON DEMAND (VOD)

en series. Vandaar dat filmmakers er

Downloaden (kopen) of
streamen (huren)

volop gebruik van maken. Begint u een

Bij downloaden koopt de gebruiker een

online video on demand-dienst, dan

filmwerk en kan deze onbeperkt bekijken.

heeft u toestemming nodig voor het

Bij streamen is een filmwerk tijdelijk te

muziekgebruik. U regelt dit eenvoudig

bekijken, ook wel huren genoemd.

met de licentie ‘Video on demand’.

Streamen kan ook via een abonnements-

Muziek versterkt de beleving van films

model, waarbij de gebruiker onbeperkt
filmwerken kan bekijken tegen een
vast bedrag.
Tarieven: relevante inkomsten tot € 6.500 op jaarbasis
Soort gebruik

Maximaal gebruik
866

€ 130,-

Aantal streams

1.733

€ 260,-

4.333

€ 650,-

Aantal downloads

Tarief per jaar

520

€ 130,-

1.040

€ 260,-

2.600

€ 650,-

Tarieven: relevante inkomsten vanaf € 6.500 op jaarbasis bij 100% muziekgebruik*
Product

Percentage van

Minimum per

Minimum per

de relevante

gebruik*

abonnee per
maand*

inkomsten*
Streamen filmwerk < 60 minuten
Streamen filmwerk > 60 minuten
Downloaden filmwerk < 60 minuten
Downloaden filmwerk > 60 minuten

10%
10%

€ 0,075
€ 0,15
€ 0,125
€ 0,25

€ 0,85
N.v.t.

BST.448.0119/01

* Toelichting tarieven
Bij VOD diensten is het percentage muziekgebruik doorgaans lager dan 100%. Het tarief wordt dan pro
rata bijgesteld. Daarnaast kan het aanbod van Amerikaanse filmproducties ervoor zorgen dat het tarief
in de praktijk lager uitvalt.
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GOED GEREGELD KLINKT BETER

Percentage muziekgebruik

Amerikaanse filmproducties

Om het percentage muziekgebruik te

Bij Amerikaanse filmwerken kunnen de

bepalen, kijken we naar het filmaanbod van

mechanische rechten op de muziek zijn

uw VOD-dienst. Van verschillende genres

afgekocht bij de filmproducent. Voor deze

weten we het gemiddelde muziekgebruik.

rechten hoeft u dan geen vergoeding aan

Hiermee berekenen we een gewogen

Buma/Stemra te betalen. Bij streamen

gemiddelde muziekpercentage op basis van

bestaat 25% van het tarief uit mechanische

uw aanbod. Blijkt het muziekpercentage

rechten en 75% uit openbaarmakingsrech-

bijvoorbeeld 60%, dan passen we het tarief

ten. Bij downloaden is deze verhouding

aan naar 6%. De minimumtarieven wijzigen

precies andersom. Kunt u aantonen dat de

in dezelfde verhouding.

mechanische rechten zijn afgekocht, dan
stellen we het tarief bij zodat u alleen nog
voor de openbaarmakingsrechten betaalt.

Licentie aanvragen
Wilt u een online video on demand-dienst beginnen? Neem voor het aanvragen
van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op via 023 - 799 7858 of
online@bumastemra.nl. Wij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn,
passend bij uw situatie. Kijkt u ook eens op onze website www.bumastemra.nl.

Voorbeeld
U vraagt een licentie aan voor een

25% mechanische rechten). De berekening

VOD-streamingdienst op basis van

voor uw VOD-dienst als geheel is als volgt:

abonnementen. Uit het filmaanbod blijkt

(tarief 4,5% X 15% Amerikaanse films) +

een gemiddeld muziekgebruik van 60%.

(tarief 6% X 85% overige films). Het tarief

U kunt aantonen dat van 15% van de

komt daarmee op 5,8%.

filmwerken de mechanische rechten
zijn afgekocht.

Berekening minimum
Het minimum bij 100% muziekgebruik

Berekening tarief

is € 0,85 per abonnee per maand. Bij 60%

Door het percentage muziekgebruik wordt

muziekgebruik stellen we dat bij naar

het tarief van 10% bijgesteld naar 6%. Voor

€ 0,51. Na aftrek van 25% mechanische

15% van uw aanbod zijn de mechanische

rechten is dat € 0,38. De berekening voor

rechten afgekocht. Hiervoor geldt een aftrek

het te betalen minimum is als volgt:

van 25%, omdat 25% van het streamingta-

(minimum € 0,38 X 15% Amerikaanse films)

rief uit mechanische rechten bestaat. Het

+ (minimum 0,51 X 85% overige films).

tarief voor deze Amerikaanse filmwerken

Het minimum is dan € 0,49 per abonnee

wordt aangepast naar 4,5% (tarief 6% minus

per maand.

Op de informatie op deze tariefkaart zijn de algemene voorwaarden van Buma/Stemra van toepassing. Deze
vindt u op onze website. Alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen, druken typfouten voorbehouden.

