Tarieven
(Dance) evenementen
Stichting ter exploitatie van naburige rechten

Op grond van het door het gerechtshof gewezen arrest d.d. 11 juni 2019 zijn de tarieven voor
(Dance) evenementen waar mechanische muziek ten gehore wordt gebracht als volgt; *A

(DANCE) EVENEMENTEN
periode 2010 tot en met 2013

€ 0,14 per bezoeker

(DANCE) EVENEMENTEN
vanaf 1 januari 2014

1,625% van de recette bij een
ticketprijs tot € 85,- (excl. BTW)*1,2
1,3% van de recette bij een
ticketprijs vanaf € 85,- (excl. BTW)*1,2

GRATIS (DANCE) EVENEMENTEN
€ 0,079 per bezoeker per evenement met een minimumvergoeding van
€ 53,52 en een maximumvergoeding van € 2.140,82*3

Indoor (dance) evenementen met een toegangsprijs tot
€ 25,- (excl. BTW)
Eigenaar van de locatie; Voor dit muziekgebruik heeft u een “horeca
amusementsmuziek” licentie nodig.
Externe organisator; Organiseert u een (dance) evenement op een externe
(gehuurde) locatie? Dan heeft u hiervoor een (dance) evenementen
licentie nodig.
Indien er gebruik wordt gemaakt van een geluidswagen betaalt u
€ 111,73 (bruto € 167,58) per dag.
Indoor (dance) evenementen met een toegangsprijs
meer dan € 25,- (excl. BTW).
Bij (dance) evenementen met een toegangsprijs hoger dan € 25,heeft u altijd een aparte (dance) evenementen licentie nodig,
ook indien u voor de betreffende locatie reeds beschikt over een
“horeca amusementsmuziek” licentie.
De licentie dient te worden aangevraagd via het formulier “tarieven
(dance) evenementen”, welke te vinden is op www.sena.nl/downloads

GELUIDSWAGENS

De licentieovereenkomst is geldig na betaling van de verschuldigde
vergoeding.

€ 111,73 per geluidswagen per dag*3
*1 De ticketprijs van € 85,- wordt m.i.v. 1 januari 2015 jaarlijks CPI geïndexeerd.
*2 Indien een campingovernachting is inbegrepen bij de ticketprijs verzoeken wij u
contact op te nemen met Sena.

Indien u alleen mechanische muziek gebruikt voorafgaand, tijdens
de pauze en/of na live optredens is het tarief “achtergrondmuziek
Evenementen/Festiviteiten/Braderieen” van toepassing.

*3 Deze tarieven worden jaarlijks CPI geïndexeerd.
*A Tarieven conform arrest d.d. 11 juni 2019 kunnen i.v.m. de nog lopende
gerechtelijke procedure worden bijgesteld.
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