WERKRUIMTEN
Op de werkvloer

Zo berekenen wij de vergoeding

Bij veel bedrijven staat een radio aan of

We gaan in deze berekening uit van

speelt een pc tracks af. Voor het gebruik

het aantal FTE’s dat de muziek kan

van die muziek bent u een vergoeding

horen.

verschuldigd. Hier leest u wat de
vergoeding is voor muziek op de
werkvloer. Daaronder verstaan wij
niet-publiek toegankelijke ruimtes in
fabrieken en kantoren.

Werkruimtes met aantallen FTE’s 2022
Aantal FTE’s		

Basistarief

Tarief na korting

		 t/m

10 fte

€ 116,90

€

11 t/m

25 fte

€ 233,80

€ 155,87

26 t/m

50 fte

€ 467,60

€

51 t/m 100 fte

€ 701,40

€ 467,62

101 t/m 200 fte

€ 935,20

€ 623,50

Per 100 fte meer (of een deel daarvan) € 233,80 extra.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

GOED GEREGELD KLINKT BETER
WWW.BUMASTEMRA.NL

77,94

311,75

Let op!

Vragen?

•

Naast een jaarovereenkomst zijn ook

Heeft u vragen over uw vergoeding?

seizoensovereenkomsten mogelijk.

Op mijnlicentie.nl vindt u meer informatie.

Speelt u in verschillende ruimtes

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

•

verschillende muziek, dan betaalt
u apart per ruimte.
•

Voor muziekgebruik op telefoonlijnen
of bij evenementen gelden andere
tarieven, vraag het daarvoor bestemde

BUM.412.0122/27

tariefoverzicht bij ons op.

Als u uit eigen beweging een licentie op basis van het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek
Werkruimten 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/werkruimten.
De bijbehorende tarief-bepalingen en onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van
de tarieftekst.
Op uw verzoek zullen wij u de betreffende tarieftekst toezenden.

