Algemene Voorwaarden
Algemene Licenties – individueel
Stichting ter exploitatie van naburige rechten

1		Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op licentieovereenkomsten
tussen Sena en individuele muziekgebruikers, vallende onder de categorie
Algemene Licenties.
2		Voor het in het openbaar ten gehore brengen van voor commerciële
doeleinden uitgebrachte fonogrammen (verder aangeduid als: muziekgebruik),
welke fonogrammen op grond van de Wet op de naburige rechten (hierna:
WNR) in Nederland bescherming genieten, is, op grond van artikel 7 lid 1
WNR, ten behoeve van de uitvoerende kunstenaars en producenten van
fonogrammen een billijke vergoeding verschuldigd aan Sena.
3		De verplichting tot betaling van de billijke vergoeding ontstaat op het moment
van aanvang van het muziekgebruik.
4		De hoogte van de billijke vergoedingen is, conform artikel 7 lid 3 WNR, door
Sena in overleg met representatieve (branche)organisaties vastgesteld.
5		Door middel van betaling van de eerste factuur, welke is verzonden naar
aanleiding van een opgave van muziekgebruik door de muziekgebruiker of
naar aanleiding van een constatering van muziekgebruik door de in opdracht
van Sena werkzame buitendienst van het Service Centrum Auteurs- en
Naburige rechten (hierna: het Service Centrum)1, gaat de muziekgebruiker een
licentieovereenkomst aan met Sena voor het muziekgebruik zoals vermeld op
de factuur. De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Voor elke vorm van muziekgebruik, zoals gedefinieerd in artikel 2, is een aparte
licentie vereist.
6		Onverminderd het bepaalde in artikel 14 is de licentieovereenkomst slechts per
kalendermaand opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één
kalendermaand en onder vermelding van de reden van opzegging.
7		Ingeval van niet schriftelijke opgave geldt de betaling van de eerste factuur,
welke is verzonden naar aanleiding van deze opgave, als bevestiging van de
niet schriftelijke opgave.
8		Op de licentieovereenkomst zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden
van Sena alsmede de relevante vergoedingen en de vergoedingsvoorwaarden.
De relevante vergoedingen en vergoedingsvoorwaarden zijn beschikbaar via
www.sena.nl en www.mijnlicentie.nl en worden tevens op verzoek per post of
per e-mail aan de muziekgebruiker toegezonden.
9		De vergoedingen worden vastgesteld op jaarbasis en zijn vooralsnog vrij van
btw. Zij worden door Sena jaarlijks aangepast aan eventuele veranderingen van
het prijspeil, overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek te
publiceren Consumentenprijsindex Alle huishoudens, afgeleid, per juni van het
lopende jaar ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar.
10 	Onverminderd het bepaalde in artikel 9, kunnen de vergoedingen tevens
worden aangepast door middel van nieuwe overeenkomsten tussen Sena en
representatieve (branche)organisaties.
11 	De muziekgebruiker zal, in verband met de vaststelling van gegevens, op grond
waarvan de relevante billijke vergoeding wordt vastgesteld en/of de verdeling
van de voor uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt,
uiterlijk op eerste verzoek van Sena volledig opgave doen op door Sena
aangegeven wijze van zijn muziekgebruik en overige gegevens die Sena in dat
kader nodig zou kunnen hebben.
12		Betaling van de billijke vergoeding dient te geschieden binnen de op de factuur
gestelde termijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de muziekgebruiker van
rechtswege in verzuim. Sena heeft het recht het verschuldigde alsnog van de
muziekgebruiker te vorderen vermeerderd met de wettelijke rente en in en
buiten rechte te maken kosten.
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13		Indien en zodra zich aan de zijde van de muziekgebruiker wijzigingen voordoen
met betrekking tot zijn (bedrijfs)gegevens en/of de vormen van muziekgebruik,
dient de muziekgebruiker Sena, via het Service Centrum, daarvan schriftelijk
dan wel via www.mijnlicentie.nl in kennis te stellen. In dat geval is Sena
gerechtigd de in rekening te brengen vergoeding in overeenstemming met
haar vergoedingen aan te passen aan het gewijzigde muziekgebruik.
14		Een verzoek tot wijziging wordt door het Service Centrum binnen twee maanden
na ontvangst van het verzoek afgehandeld. Als een in rekening gebrachte
vergoeding aanleiding is voor een verzoek tot wijziging (niet inhoudende een
opzegging), welke wijziging betrekking heeft op de reeds gefactureerde periode,
dan dient de muziekgebruiker dit verzoek binnen drie maanden na factuurdatum
in te dienen. De wijziging wordt, eventueel na controle door de buitendienst,
met terugwerkende kracht doorgevoerd voor de onbetaalde factuur.
15 Indien een verzoek tot wijziging of terugbetaling niet door het Service
Centrum binnen de gestelde termijn, of naar tevredenheid van de
muziekgebruiker, is afgehandeld, kan de muziekgebruiker zich wenden tot
Sena. In dit geval is de klachten- en geschillenregeling van toepassing, welke is
te raadplegen op www.sena.nl.
16 O
 nverminderd het bepaalde in artikel 13, ingeval van staking van het
muziekgebruik, welke niet voorafgaand aan betaling van de over deze periode
reeds verzonden factuur aan het Service Centrum is gemeld, is Sena niet
gehouden tot terugbetaling van de over deze periode reeds gedane betaling.
17		Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet,
rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
niet voor zijn rekening komt, tijdens een kalenderjaar het muziekgebruik
staakt, is Sena (behoudens mogelijkheden hiertoe) slechts dan gehouden
tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds voldane factuur, wanneer de
muziekgebruiker Sena/het Service Centrum tijdig schriftelijk, dan wel via
www.mijnlicentie.nl, van die omstandigheid in kennis heeft gesteld. In dat
geval zal Sena restitutie verlenen voor de periode vanaf ontvangst van de
kennisgeving tot (indien van toepassing) het einde van de staking. Niet
tegenstaande het voorgaande, is gedeeltelijke creditering/restitutie niet
mogelijk bij alle vergoedingen.
18		Het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige opgave is strafbaar
als overtreding op grond van artikel 27 WNR en wordt gestraft met een
hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de derde
categorie (€ 7.800,-2).
19		Sena vrijwaart de muziekgebruiker voor elke financiële aansprakelijkheid
ter zake van claims van rechthebbende uitvoerende kunstenaars en/
of producenten van fonogrammen, dan wel hun vertegenwoordigers of
rechtverkrijgenden, ter zake van de hen toekomende rechten met betrekking
tot de openbaarmaking van voor commerciële doeleinden uitgebrachte
fonogrammen, op grond van artikel 7 jo. artikel 32 lid 4 en 5 WNR.
20		Op alle rechtsbetrekkingen tussen de muziekgebruiker en Sena (inclusief de
licentieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden) is Nederlands recht van
toepassing.
21		Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 9, is Sena gerechtigd deze
voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via www.sena.nl
en www.mijnlicentie.nl.
22		De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de
muziekgebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
23		Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.sena.nl en
www.mijnlicentie.nl.

Het Service Centrum Auteurs- en Naburige Rechten verzorgt de gemeenschappelijke facturering voor o.a. Sena en Buma en treedt hierbij op namens Sena.
Artikel 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht, geldig d.d. 25 november 2013 en onder voorbehoud van wijziging door de wetgever.
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