Daar zit muziek in
Draait u muziek in uw bedrijf en kunnen uw klanten of uw personeel
die muziek horen? Dan heeft u een muzieklicentie nodig.

U heeft een licentie nodig als:
- d
 e muziek in uw organisatie hoorbaar is voor klanten en/of publiek
- u
 meer dan twee medewerkers in dienst heeft die naar de muziek luisteren
Is één van deze stellingen met een “ja” te beantwoorden? Dan heeft u een licentie nodig.
Dit regelt u snel en gemakkelijk via mijnlicentie.nl.

Waarom moet ik voor het gebruik van muziek betalen?
Als u muziek laat horen, laat u andermans werk/opname/uitvoering horen. Werk van onder
andere tekstschrijvers, componisten, muzikanten en producenten. Bij muziekgebruik in
publiekstoegankelijke ruimten zoals een verkoopruimte, spreken we van het openbaar maken
van muziek. Voor die openbaarmaking vragen Buma en Sena namens de bedenkers en makers
van die muziek een vergoeding in de vorm van een licentie.

Wat kost een licentie?
Dat verschilt per organisatie. De kosten van een licentie zijn afhankelijk van een aantal factoren,
bijvoorbeeld de branche waarin u actief bent, de bedrijfsoppervlakte en het aantal luisteraars.
Op mijnlicentie.nl kunt u het tarief vinden dat op uw situatie van toepassing is.

Wie zit er achter
mijnlicentie.nl?
Buma/Stemra
Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in
Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Buma/Stemra zorgt
ervoor dat de bijna 24.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers een vergoeding
ontvangen als hun muziek gebruikt wordt.

Sena
Rechtenorganisatie Sena regelt de naburige rechten van muzikanten en producenten. Sena zorgt
dat ruim 25.000 artiesten, sessiemuzikanten en producenten een vergoeding ontvangen als hun
muziek gebruikt wordt.

SCAN
De serviceorganisatie van Buma/Stemra en Sena. SCAN verzorgt de administratieve afhandeling
van muzieklicenties. Bij SCAN kunt u eenvoudig een licentie aanvragen, beheren of een
verzamelfactuur aanvragen.

Licentie afsluiten? Kijk op mijnlicentie.nl
Weten wat muziek u kan opleveren? Kijk op muziekwerkt.nl

Feiten en cijfers
Wat betekent muziek voor:

Horeca

66% van de restaurantbezoekers

87% van de restaurantbezoekers

83% van de cafébezoekers

vindt dat muziek bijdraagt aan
de sfeer

vindt het belangrijk dat achtergrondmuziek het juiste volume heeft

vindt muziek goed voor
de sfeer

Winkels

Beauty & Wellness

Sportscholen

82% van het winkelend publiek
vindt het belangrijk dat muziek het
juiste volume heeft

52% van de salonbezoekers
voelt zich dankzij muziek meer
op zijn/haar gemak

80% van de sporters zegt
met muziek meer gemotiveerd
te sporten

50% van 16-24 jarigen
blijft langer winkelen als hun
voorkeursmuziek wordt gedraaid

81% van de salonhouders zegt
dat muziek de werknemers vrolijker
maakt

72% van de sporters vindt
dat muziek het imago van een
sportschool versterkt

Op de werkvloer

72% van werkend Nederland
heeft ’s ochtends niet alleen koffie
maar ook muziek nodig

93% van de ondervraagden

62% van de technici kan

vindt dat muziek de
werksfeer verbetert

zich beter concentreren
met muziek

Muziek is van onschatbare waarde. Voor u als ondernemer, voor uw klanten en uw medewerkers.
Want of het nu gaat om een café of winkel: muziek zorgt ervoor dat uw klanten langer blijven,
meer besteden en terugkomen. Op de werkvloer zorgt muziek ervoor dat uw medewerkers
productiever en sneller werken. Heeft u de toegevoegde waarde van muziek al ontdekt?

Wat kan muziek voor uw bedrijf betekenen?
Op muziekwerkt.nl leest u alles over de toegevoegde waarde van muziek voor ondernemers.
Wat is de rol van muziek op het werk? Wat betekent muziek op een sportschool? En heeft
muziek effect op de winkelbeleving van de consument? Vragen waarop Muziek Werkt antwoord
geeft. De site biedt onder meer nieuws, relevante onderzoeksresultaten per branche en
ervaringen van collega-ondernemers.

