VOORWAARDEN STARTERSLICENTIE LIVESTREAMING MUZIEKEVENEMENT
WAAROM DEZE STARTERSLICENTIE?
-

Buma/Stemra exploiteert namens tekstdichters, componisten en uitgevers de muziekauteursrechten voor o.a. het streamen van muziekcomposities;
Licentienemer wil een Online Livestreaming Dienst starten, waarin muziekcomposities worden
gebruikt;
Buma/Stemra biedt voor deze Online Livestreaming Dienst deze Starterslicentie.

Licentie:
Buma/Stemra verleent hierbij aan Licentienemer een niet-exclusieve licentie om de
muziekcomposities uit het Buma/Stemra-repertoire beschikbaar te stellen door middel van de
Online Livestreaming Dienst die hoofdzakelijk is gericht op het publiek in Nederland. Licentienemer
aanvaardt deze licentie.
Looptijd:
Vanaf de door Licentienemer ingevulde startdatum tot 31 december van het lopende kalenderjaar.
Licentievergoeding
a. Bij evenementen tot 1 september 2020 is het tarief € 50,- (exclusief btw) per evenement, tenzij
de Relevante Inkomsten € 10.000,- of hoger zijn.
b. Bij evenementen na 1 september 2020 of evenementen voor 1 september 2020 met
Relevante Inkomsten van € 10.000,- of hoger betaalt Licentienemer aan Buma/Stemra (a) 7%
van de Relevante Inkomsten of (b) € 50,- per evenement, welke van de twee hoger is (‘het
Tarief’). ‘Relevante Inkomsten’ zijn alle inkomsten (exclusief btw) uit de exploitatie van de
Online Livestreaming Dienst (inclusief entreegelden voor fysieke toegang tot het evenement).
Wanneer er geen Relevante Inkomsten zijn, of de Relevante Inkomsten zijn lager dan het
totaalbedrag aan gage(s) of uitkoopsom(men) die Licentienemer aan de uitvoerende
artiest(en) betaalt, dan wordt het genoemde percentage van 7% over de gage(s) en/of
uitkoopsom(men) toegepast.
Karakter Starterslicentie
Wat krijgt Licentienemer van Buma/Stemra
• Buma/Stemra wil graag nieuwe ondernemersinitiatieven een kans geven. Met deze Licentie
mag Licentienemer tijdens de Looptijd experimenteren en innoveren met het online aanbieden
van livestreams van muziekevenementen met het Buma/Stemra-repertoire. Om te testen of het
businessmodel werkt, wat de potentiële markt is en wat eventueel kan worden aangepast om
een succes van de Online Livestreaming Dienst te maken.
• In de voorwaarden van deze licentie is rekening gehouden met het experimentele en
innovatieve karakter van de Online Livestreaming Dienst. Na afloop van de Looptijd worden
nieuwe afspraken gemaakt over een nieuwe licentieovereenkomst. De huidige afspraken
spelen daarin geen rol. Houd er rekening mee dat het regulaire tarief voor Online
muziekgebruik 10% van de Relevante Inkomsten is. Op verzoek van Licentienemer gaan
Buma/Stemra en Licentienemer drie maanden voor afloop van de Licentie met elkaar in
gesprek over nieuwe voorwaarden voor een passende overeenkomst voor langere termijn.
Wat verwacht Buma/Stemra van Licentienemer
• Voorafgaande melding als Licentienemer de Online Livestreaming Dienst wezenlijk wijzigt.
• “Fair Play”; als Buma/Stemra merkt dat misbruik wordt gemaakt van de Licentie, heeft
Buma/Stemra het recht de Licentie onmiddellijk te beëindigen.
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Wat valt niet onder de Starterslicentie?
• De Naburige rechten op muziek van uitvoerende artiesten en platenlabels (die regel je
met Sena of de platenmaatschappijen)
• De synchronisatie van muziek met beeld (muziek onder een film zetten, neem bij twijfel
contact met ons op)
• De Online Livestreaming Dienst buiten Nederland aanbieden (neem bij twijfel contact met
ons op)
• Muziekgebruik buiten het online domein.
Waar moet je verder rekening mee houden?
• Buma/Stemra biedt deze licentie aan om snel aan de vraag uit de markt te kunnen
voldoen vanwege de verschuiving van live evenementen naar online livestreams als
gevolg van de door de overheid opgelegde beperkingen voor live evenementen vanwege
COVID-19. Het kan zijn dat Buma/Stemra deze licentie moet wijzigen, opschorten of
opzeggen, bijvoorbeeld omdat de toezichthouder vindt dat de licentievoorwaarden
geheel of gedeeltelijk moeten worden aangepast. Buma/Stemra is gerechtigd om met
inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen deze licentie op te zeggen. Deze
opzegging heeft geen gevolgen voor afspraken die zijn gemaakt op basis van de huidige
licentie. Voor Livestreams licenties die na de Looptijd van de huidige licentie worden
aangeboden zal Buma/Stemra deze aanbieden conform de laatste richtlijnen.
Rapportage
Licentienemer levert iedere maand een rapportage, met daarin de volgende gegevens (voor zover
relevant bij de Online Dienst):
- Relevante Inkomsten (gespecificeerd)
- Aantal unieke gebruikers/abonnees/bezoekers
- Muziekgebruik (bijv. aantal streams, gestreamde uren)
- Gebruiksinformatie, setlijsten van de optredens kunnen via de Buma Setlijsten app worden
aangeleverd. Beschikbaar voor iOS en Android.

Aansprakelijkheidsbeperking
De aansprakelijkheid van Buma/Stemra is beperkt tot het bedrag dat een rechthebbende zou
hebben ontvangen van Buma/Stemra voor het betreffende gebruik, op grond van een met
Buma/Stemra gesloten exploitatieovereenkomst. Het totale bedrag dat Buma/Stemra in een
kalenderjaar verschuldigd kan zijn, is verder beperkt tot het bedrag dat de Licentienemer in het
kalenderjaar waarin het gebruik plaatsvond aan Buma/Stemra heeft betaald.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Licentie is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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