FITNESSCENTRA
Op de sportschool

de manier waarop u de muziek gebruikt.

Stevig ritmisch bewegen in een groep

Het verschilt namelijk nogal of de

of individueel sit-ups doen: het gaat

muziek centraal staat in uw activiteiten

allemaal stukken beter en soepeler met

(voorgrondmuziek) of als achtergrond-

muziek. Voor het gebruik van die muziek

muziek wordt ingezet. Denk in dat

betaalt u een vergoeding. Hier leest u

laatste geval aan muziek in bijvoorbeeld

hoeveel dat is.

de ontvangstruimte, kleedkamers of
sportzalen. Gaat het om voorgrondmu-

Zo berekenen wij de vergoeding

ziek bij bewegingslessen? Dan berekenen

De vergoeding berekenen wij op basis

wij de vergoeding altijd afzonderlijk voor

van het aantal vierkante meters én

de ruimtes waarin les gegeven wordt.

Prijs per kalenderjaar 2020
Voorgrondmuziek

Basistarief

Tarief na korting

t/m 100 m

€

487,33

€

324,90

101 t/m 200 m

€

974,66

€

649,81

201 t/m 300 m

€ 1.461,99		

€

974,71

301 t/m 400 m

€ 1.949,32		

€ 1.299,61

meer dan 400 m2

€ 2.436,65

€ 1.624,51

2

2

2

2

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

GOED GEREGELD KLINKT BETER
WWW.BUMASTEMRA.NL

Prijs per kalenderjaar 2020
Achtergrondmuziek

Basistarief

Tarief na korting

t/m

100 m2

€ 226,27

€ 150,85

101 t/m

200 m2

€ 339,41

€ 226,28

201 t/m

400 m2

€ 452,55

€ 301,72

401 t/m

800 m

€ 565,69

€ 377,15

801 t/m 1600 m

€ 678,83

€ 452,58

2

2

Voor elke 1600 m2 of een gedeelte daarvan meer, geldt een opslag van € 113,14.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Let op!

Vragen?

•

Speelt u in verschillende ruimtes door

Heeft u vragen over uw vergoeding?

middel van dezelfde installatie

Op mijnlicentie.nl vindt u meer informatie.

dezelfde muziek, dan tellen wij het

U kunt ons ook bellen: 023 - 799 78 44.

aantal vierkante meters in die
ruimtes bij elkaar op.
•

Speelt u in verschillende ruimtes
verschillende muziek, dan betaalt
u apart per ruimte.

•

Heeft u in een ruimte een horecaexploitatie, dan geldt voor deze
ruimte het horecatarief.

•

Voor optredens of evenementen gelden
ook andere tarieven, vraag het
daarvoor bestemde tarief bij

BUM.423.0120/18

ons op.

Als u uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Fitnesscentra Sportlessen 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/fitnesscentra.
De bijbehorende tariefbepalingen en onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de
tarieftekst. Op uw verzoek zullen wij u de betreffende tarieftekst toezenden.

