DOORGIFTE BUITENLANDSE
ZENDERS
Als aanbieder van kabelnetten en/of IPTV

kunt u rechtstreeks een standaard

netwerken heeft u een licentie nodig

overeenkomst sluiten, zonder met alle

voor alle vormen van muziekgebruik die

muziekauteurs afzonderlijk te hoeven

u via uw RTV diensten aan uw abonnees

onderhandelen over het verkrijgen van

doorgeeft. Het tarief voor deze licentie

de auteursrechtelijke toestemming voor

wordt mede bepaald door het aantal

het gebruik van hun repertoire.

buitenlandse zenders dat u doorgeeft.
Neem voor het aanvragen van een

Licentie

licentie en/of eventuele vragen contact

Met deze licentie kunt u onbezorgd uw

met ons op via RTVkabel@bumastemra.nl.

abonnees voorzien van uw RTV diensten.

Kijkt u ook eens op onze website

Om een regeling te treffen met Buma/

www.bumastemra.nl/muziekgebruikers.

Stemra voor de muziekauteursrechten

Tarief 2022:
Deze tarieven zijn geldig voor de doorgifte van buitenlandse zenders* in breed verspreide pakketten.
Muziekcategorie

Vergoeding per abonnee ** per zender per kalenderjaar

1

€ 0,0637

2

€ 0,0744

3

€ 0,0850

Voor meer informatie omtrent deze vergoeding verwijzen wij u naar RTV contract L, Artikel 5.

** Onder abonnee verstaan wij: de in Nederland woonachtige of gevestigde particuliere of zakelijke
gebruiker van een aansluiting die met een aanbieder van kabelnetten en/of IPTV netwerken een
(abonnee)overeenkomst heeft gesloten om via het/de netwerk(en) van de aanbieder het media
aanbod te ontvangen.

Alle vermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari van ieder kalenderjaar, conform het
door het CBS te publiceren consumentenprijsindexcijfer, en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden.

BST.444.0122/06

* Onder buitenlandse zenders verstaan wij: een programmakanaal, zoals dat door aanbieders van
kabelnetten en/of IPTV netwerken aan abonnees ter beschikking wordt gesteld, en dat niet in
Nederland wordt samengesteld, niet vanuit Nederland wordt uitgezonden en/of wordt aangeleverd
en dat (al dan niet in gewijzigde samenstelling en/of onder andere naam) ook buiten Nederland ter
beschikking wordt gesteld.

