TARIEF CENTRALE DOORGIFTE 2020
Het Tarief Centrale Doorgifte is van toe-

Voor iedere 50 aansluitingen of gedeelte

passing op Muziekgebruik dat bestaat uit:

daarvan méér dan 200 aansluitingen:

1.	Doorgifte van muziek binnen Logementen;

een opslag van € 75,43

2.	Het gebruik van muziek via
Voor de verklaring van enkele begrippen

Muziek via Telefoonlijnen tijdens
wachtstand

verwijzen wij naar de tariefbepalingen.

Het verschuldigde bedrag wordt vastgesteld

Telefoonlijnen tijdens wachtstand.

op basis van het aantal Telefoonlijnen.
Doorgifte binnen Logementen

Aantal Telefoonlijnen Minimumtarief per jaar

Het verschuldigde bedrag voor Doorgifte

t/m 50

€ 75,43

binnen Logementen bedraagt 3% van de ver-

51 t/m 100

€ 150,85

goeding die voor deze Doorgifte wordt ge-

101 t/m 150

€ 226,28

vraagd. Ongeacht de hoogte van de genoemde

151 t/m 200

€ 301,71

vergoeding, minimumtarief per jaar. Deze
wordt bepaald volgens onderstaande tabel.

Voor iedere 50 aansluitingen of gedeelte

Aantal aansluitingen Minimumtarief per jaar

daarvan méér dan 200 aansluitingen: een

t/m 50

€ 75,43

opslag van € 75,43.

51 t/m 100

€ 150,85

101 t/m 150

€ 226,28

151 t/m 200

€ 301,71

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Tariefbepalingen Tarief Centrale Doorgifte
1. Definities
Doorgifte:	Het – ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal – (doen)

distribueren van muziek dragende signalen ten behoeve van individuele
klanten/gebruikers.
Logementen:	hotelkamers, bungalows en soortgelijke huizen waar men tegen betaling

tijdelijk verblijf kan krijgen.
Muziekgebruik:	het openbaar maken van muziek behorend tot het door Buma beheerde

repertoire.
Speciaal Tarief:	een Speciaal tarief in de zin van deze Tariefbepalingen Tarief Centrale

Doorgifte is het Tarief Centrale Doorgifte Zorginstellingen.
Telefoonlijn:	een telefoonlijn welke kan worden bereikt via een telefoonnummer met

een netnummer.

2. Algemene voorwaarden

b.	Het Tarief Centrale Doorgifte is een

Op (de aanvraag van) overeenkomsten van

Speciaal Tarief zoals bedoeld in artikel 4

Buma met muziekgebruikers en de daaruit

van de Tariefbepalingen Algemeen

eventueel voortvloeiende overeenkomsten

Tarief Muziekgebruik.

en verbintenissen, zijn van toepassing de
hetgeen is bepaald in het van toepassing

5. Verkrijgen van toestemming
Voor het Muziekgebruik vermeld in dit tarief

zijnde tarief inclusief tariefbepalingen. Deze

kunnen muziekgebruikers de auteursrech-

voorwaarden en tarieven zijn te raadplegen

telijke toestemming van Buma verkrijgen

via www.bumastemra.nl/gebruikers/

door met Buma een overeenkomst te sluiten

downloads/, liggen bij Buma ter inzage en

voor één of meer uitvoeringen.

Algemene Voorwaarden van Buma en

worden op verzoek toegezonden.
3. Toepassingsgebied

6. Toeslag bij een regeling achteraf
De prijzen voor het vermelde Muziekge-

Het Tarief Centrale Doorgifte is van

bruik gelden slechts indien voor het

toepassing op Muziekgebruik in de vorm

Muziekgebruik vooraf met Buma een

van:

overeenkomst is gesloten. Indien een

1.	Doorgifte binnen Logementen;

muziekgebruiker niet voorafgaand aan het

2.	Het gebruik van muziek via telefoonlij-

Muziekgebruik met Buma een overeen-

nen tijdens wachtstand bij een telefoon-

komst heeft gesloten, mag Buma een

nummer met een netnummer.

toeslag berekenen van 50% van de voor het
desbetreffende Muziekgebruik geldende

toepassing wanneer een Speciaal Tarief

prijs, met een minimum van € 25,– . Buma is
niet gehouden om achteraf alsnog toestemming te verlenen.

Centrale Doorgifte van toepassing is.

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/centraledoorgifte. 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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4. Speciaal tarief
a.	Het Tarief Centrale Doorgifte is niet van

