ALGEMEEN
Het Algemeen Tarief

•
Wat is een evenement, festival of theaterstuk
zonder muziek? Muziek is bepalend voor de sfeer.
Muziek trekt bezoekers, kan de omzet verhogen en •
zet de toon voor elke gelegenheid. Voor het gebruik
van muziek betaalt u een vergoeding, zodat
componisten en tekstschrijvers muziek kunnen
blijven maken.

Zo berekenen wij de vergoeding
De vergoeding is een percentage van de recette.
De recette is het totaal aan inkomsten uit entreegelden, subsidies, donaties, sponsorgelden en
andere inkomsten met betrekking tot het evenement. Op het totaalbedrag wordt de geldende
BTW in mindering gebracht. Wanneer er geen
recette is, of de recette is lager dan het totaalbedrag aan gage(s) of uitkoopsom(men) die u aan de
uitvoerende artiest(en) betaalt, dan wordt een
percentage over de gage(s) en/of uitkoop
som(men) toegepast. Als minimumvergoeding
wordt altijd een oppervlakteprijs gehanteerd: (zie
tabel op achterzijde)
Aandeel door
Buma beschermd
wereldrepertoire

Percentage van de
recette of gage(s) /
uitkoopsom(men)

t/m 1/3

3%

>1/3 t/m 2/3

5%

>2/3

7%
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•

Evenementen in de open lucht
Bij evenementen in de open lucht hanteren
we een minimumoppervlakte van 700 m2.
Bij filmvoorstellingen en overige audiovisuele
presentaties in (bioscoop)theaters en daarmee te
vergelijken accommodaties.
U betaalt 6% van de recette met een minimum
per voorstelling/presentatie op basis van de
oppervlakte van de lokaliteit (zie tabel op
achterzijde). Indien bij een muziekuitvoering
filmbeelden worden vertoond geldt het
Algemeen Tarief.
Op het carillon
Prijs per bespeling: € 10,06. Jaarprijs voor
automatische bespeling: € 510,80.

Let op!
•

•

 oor muziekgebruik in horeca, werkruimtes
V
en ander specifiek muziekgebruik gelden
andere tarieven. Vraag het daarvoor bestemde
tariefoverzicht bij ons op of kijk op
bumastemra.nl.
Regel het muziekgebruik vooraf met Buma.
Anders heeft u geen toestemming en kan
Buma u een toeslag doorberekenen van 50%
van de verschuldigde vergoeding met een
minimum van € 25,-.
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Oppervlakte t/m

Prijs per dag/
uitvoering

Oppervlakte t/m

Prijs per dag/
uitvoering

50m2

€ 27,56

550m2

€ 66,06

100m2

€ 31,41

600m2

€ 69,91

150m2

€ 35,26

650m2

€ 73,76

200m2

€ 39,11

700m2

€ 77,61

250m2

€ 42,96

750m2

€ 81,46

300m2

€ 46,81

800m2

€ 85,31

350m2

€ 50,66

850m2

€ 89,16

400m2

€ 54,51

900m2

€ 93,01

450m2

€ 58,36

950m2

€ 96,86

500m2

€ 62,21

1000m2

€100,71

Voor iedere 50 m² méér of gedeelte daarvan een opslag van € 3,85. Voor een muziekuitvoering
in de openlucht wordt als minimum de prijs bij 700m² aangehouden, zijnde € 77,61.

Vragen?

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/algemeentarief. 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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Heeft u vragen over de vergoeding?
Op bumastemra.nl vindt u meer informatie.
U kunt ons ook bellen: 023 - 799 78 01.

