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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
BELANGRIJK OM TE WETEN
Waarop zijn de tarieven van toepassing?
Op elke vorm van (achtergrond- en/of amusements-)
muziek die door middel van radio, televisie, cd-speler en/
of andere afspeelapparatuur ten gehore wordt gebracht.
Waarop zijn de tarieven gebaseerd?
De functionaliteit van de muziek, de bezoekersintensiteit,
de mate van publiekstoegankelijkheid en de oppervlakte
van de ruimte(s) waar de muziek klinkt zijn bepalende
factoren.
Op basis waarvan worden tarieven berekend?
Afhankelijk van het type muziekgebruik hanteert Sena
tabellen die gebaseerd zijn op de oppervlakte (m²) van de
publiekstoegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld in supermarkten, warenhuizen, bedrijfsrestaurants en horecagelegenheden) of die gebaseerd zijn op het aantal fulltime
medewerkers (bijvoorbeeld in werkplaatsen, kantoren en
magazijnen). Daarnaast bestaan er speciale vormen van
muziekgebruik, bijvoorbeeld in vliegtuigen of op websites,
waarvoor een afwijkende afrekenmethodiek geldt.
Hoe komen de Sena-tarieven tot stand?
Sena hanteert voor elke vorm van muziekgebruik een
afzonderlijk tarief dat in goed overleg en in samenwerking met representatieve (branche-)organisaties is
overeengekomen.
Waarvoor geldt de licentie?
De licentie is uitsluitend van toepassing op het gebruik
van muziek in de ruimte(s) en/of locatie(s) waarvoor
de licentie is afgegeven. Muzieklicenties worden per
locatie en per vorm van openbaarmaking vastgesteld
en berekend.

Een administratieve besparing waardoor een interessante
korting kan worden verleend. Heeft uw brancheorganisatie ook een collectieve regeling voor haar leden met Sena
afgesproken? Het secretariaat van uw brancheorganisatie
kan u er alles over vertellen.
Basistarief en tarief na korting
Op de volgende pagina’s leest u welke tarieven van
toepassing zijn op uw situatie. In de tabellen ziet u een
basistarief en een tarief na korting. U betaalt het tarief na
korting als u het muziekgebruik uit eigen beweging aanmeldt en de factuur op tijd betaalt. In dat geval brengen
we een korting van maximaal 33,33% in mindering op
het basistarief.
Deze korting is opgebouwd uit een uniforme korting van
25% die Buma en Sena geven sinds 2012. Daar komt
een extra korting van 8,33% bij als u de licentie voor
Buma, Sena en Videma (indien van toepassing) gelijktijdig
aanvraagt.
Als een Relatiemanager buitendienst muziekgebruik
constateert dat niet uit eigen beweging is aangemeld,
betaalt u het basistarief. Ondernemingen die al met een
licentie geregistreerd staan – individueel of collectief –
ontvangen automatisch de maximale korting, mits de
factuur op tijd wordt betaald.
Jaarlijkse indexering
Een van de afspraken met het Platform Auteursrecht
VNO-NCW/MKB-Nederland betreft het jaarlijks
aanpassen van de tarieven volgens een uniforme
indexeringsmethodiek. Sinds 2012 hanteren Buma,
Sena en Videma dezelfde methodiek, het gemiddelde
van de meest recente 12 maanden (juni/juni) CPI tabel
afgeleid, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De tarieven in dit overzicht zijn op jaarbasis en vrij
van BTW.

Samenwerking met brancheorganisaties
Sena heeft met verschillende representatieve brancheorganisaties een collectieve licentieovereenkomst
gesloten. Hierbij worden de licenties van de leden van
zo’n organisatie in één keer collectief afgehandeld.

MEER INFORMATIE

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen? Neem dan contact met Sena op via het Service Centrum
Auteurs- en Naburige rechten op telefoonnummer 023 - 205 6464 of via www.mijnlicentie.nl. Voor meer informatie
over Sena of de Wet op de naburige rechten kunt u ook terecht op www.sena.nl (gebruikers van muziek).

Sena behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de tarieven aan te passen als gevolg van een eventuele wetswijziging.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
RAAP-PPI TOESLAG OP SENA-TARIEVEN 2021-2022
Het RAAP-PPI arrest1 van het Europese Hof van Justitie
heeft geleid tot een wetswijziging in Nederland per
1 januari 2021. Als gevolg van deze wetswijziging is
Sena genoodzaakt een toeslag te factureren aan
muziekgebruikers.
De wetswijziging komt erop neer dat het repertoire
waarvoor Sena int is uitgebreid. Op basis van de Wet
op de Naburige Rechten was voorheen alleen repertoire,
waarvan de oorspronkelijke mastereigenaar gevestigd is
in een land dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend,
beschermd voor alle vormen van openbaarmaking op
basis van het Sena-mandaat. Sinds 1 januari 2021 geldt
dat ook repertoire uit alle landen die het WPPT-verdrag
(WIPO Performances and Phonograms Treaty) hebben
ondertekend, waaronder de Verenigde Staten, is beschermd
en door Sena vertegenwoordigd moet worden. Er is aldus
meer repertoire beschermd en Sena ziet zich dan ook
genoodzaakt om een toeslag te vragen.

Over de gevolgen van de wetswijziging voor recht
hebbenden en muziekgebruikers en om langdurige
juridische procedures te voorkomen zijn de Commissie
Auteursrechten (“CAR”) en Sena met elkaar in gesprek
getreden. Rekening houdend met de belangen van zowel
muziekgebruikers als Sena-rechthebbenden, en mede
gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor beiden,
hebben partijen in juli 2021 een onderhandelings
resultaat bereikt en een commercieel akkoord gesloten
voor de jaren 2021 en 2022.
Op de geldende tarieven zijn vanaf 1 januari 2021
de onderstaande toeslagen van toepassing;
2021
+ 12.5%
2022
+ 12.5% (effectief 26,6% op de 2022 tarieven)
Op www.sena.nl kunt u een uitgebreide beschrijving
lezen over de wetswijziging als gevolg van de uitspraak
van het Europese Hof van Justitie.

1 HR 8 september 2020, Recorded Artists Actors Performers Ltd vs Phonographic Performance (Ireland) Ltd, C-265/19
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
AMATEUR (VOLKS-)DANSGEZELSCHAPPEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal leerlingen / leden.

AANTAL LEDEN

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 50

€ 206,08

€ 137,39

51 t/m 100

€ 274,07

€ 182,72

101 t/m 250

€ 305,51

€ 203,68

251 t/m 500

€ 484,85

€ 323,25

501 t/m 750

€ 644,83

€ 429,91

Voor iedere 500 meer of een gedeelte daarvan

€ 103,03

€ 68,69

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

AMUSEMENTSHALLEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) waarin muziek ten gehore wordt gebracht.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 467,66

€ 311,79

101 t/m 200 m2

€ 621,68

€ 414,47

201 t/m 400 m2

€ 827,29

€ 551,55

401 t/m 800 m2

€ 1.100,33

€ 733,59

801 t/m 1600 m2

€ 1.320,39

€ 880,30

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 233,84

€ 155,90

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

BEDRIJFSRESTAURANTS / KANTINES / RECREATIEZALEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 374,13

€ 249,43

101 t/m 200 m2

€ 497,34

€ 331,58

201 t/m 400 m2

€ 661,83

€ 441,24

401 t/m 800 m2

€ 880,26

€ 586,87

801 t/m 1600 m2

€ 1.056,31

€ 704,24

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 187,06

€ 124,71

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
BEDRIJFSRUIMTES / KANTOREN / WERKPLAATSEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal fte’s dat de muziek kan horen.

AANTAL MEDEWERKERS

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

3 t/m 10

€ 185,05

€ 123,37

11 t/m 25

€ 370,10

€ 246,75

26 t/m 50

€ 740,16

€ 493,46

51 t/m 100

€ 1.110,27

€ 740,22

101 t/m 200

€ 1.480,34

€ 986,94

Per 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 371,73

€ 247,83

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Onder bedrijfsruimtes worden o.a. verstaan: kantoren, expeditieruimtes, keukens, magazijnen, werkruimtes, garages en werkplaatsen.

BEURZEN / TENTOONSTELLINGEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 769,53

€ 513,05

101 t/m 200 m2

€ 1.154,29

€ 769,57

201 t/m 400 m2

€ 1.539,10

€ 1.026,12

401 t/m 800 m2

€ 1.923,83

€ 1.282,62

801 t/m 1600 m2

€ 2.308,66

€ 1.539,18

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 384,75

€ 256,51

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
De minimale periode waarvoor een licentie kan worden afgesloten bedraagt één maand. Het tarief wordt naar rato berekend.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
BIOSCOPEN
Het tarief is gebaseerd op een vast tarief per bioscoopstoel.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per stoel

€ 1,83

€ 1,22

AANTAL MEDEWERKERS

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

3 t/m 5

€ 157,29

€ 104,87

6 t/m 10

€ 333,10

€ 222,08

11 t/m 25

€ 703,16

€ 468,80

26 t/m 50

€ 1.065,88

€ 710,62

51 t/m 100

€ 1.628,35

€ 1.085,62

101 t/m 200

€ 2.129,85

€ 1.419,97

Per 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 446,06

€ 297,39

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

BOUW
Het tarief is gebaseerd op het aantal fte’s dat de muziek kan horen.

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
CULTURELE, MAATSCHAPPELIJKE EN SOCIALE INSTELLINGEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 234,53

€ 156,36

101 t/m 200 m2

€ 361,41

€ 240,95

201 t/m 400 m2

€ 488,25

€ 325,52

401 t/m 800 m2

€ 615,09

€ 410,08

801 t/m 1600 m2

€ 741,94

€ 494,65

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 126,86

€ 84,58

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier met name het muziekgebruik in niet commerciële instellingen als club- en buurthuizen en dorpshuizen. De locaties doen dienst als welzijnsinstantie.
Voor club-, buurt- en dorpshuizen met een commerciële achtergrond geldt het horecatarief.
Per 5 feestavonden of een gedeelte daarvan wordt een aanvullend tarief van € 138,31 euro (bruto € 207,45 euro) in rekening gebracht.

CREMATORIA
Het tarief is gebaseerd op een vast tarief per crematorium.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per crematorium

€ 656,43

€ 437,64

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
DANS- / THEATERGEZELSCHAPPEN EN EDUCATIEVE VOORSTELLINGEN
Het tarief is gebaseerd op een vast tarief per bezoeker.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per voorstelling per bezoeker

€ 0,21

€ 0,14

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

DANSSCHOLEN / DANSLERAREN / SPORTLERAREN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 389,31

€ 259,55

101 t/m 200 m2

€ 517,55

€ 345,05

201 t/m 400 m2

€ 688,68

€ 459,14

401 t/m 800 m2

€ 916,00

€ 610,70

801 t/m 1600 m2

€ 1.099,21

€ 732,84

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 194,67

€ 129,79

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING DANSSCHOLEN:
Indien een dansschool de beschikking heeft over een aparte horecaruimte, dan geldt voor deze ruimte het van toepassing zijnde horecatarief.

TOELICHTING DANSLERAREN/SPORTLERAREN:
Indien door een individuele zelfstandige dansleraar/sportleraar minder dan 10 uur per week wordt lesgegeven, dan is een korting van 50% van toepassing.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
DOORGIFTE VAN MUZIEK NAAR HOTELKAMERS / BUNGALOWS
Het aantal bungalows/kamers waarnaar kan worden doorgeschakeld.

AANTAL BUNGALOWS / HOTELKAMERS

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 50

€ 80,25

€ 53,50

51 t/m 100

€ 160,50

€ 107,01

101 t/m 150

€ 240,77

€ 160,52

151 t/m 200

€ 321,03

€ 214,03

Voor elke 50 meer bungalows / hotelkamers
of een gedeelte daarvan

€ 80,25

€ 53,50

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Tarief is van toepassing in geval van distributie van muziek naar bungalows en hotelkamers.

GEZONDHEIDSZORG - BEDDEN
Het tarief is gebaseerd op een vast tarief per ziekenhuis- of verpleeghuisbed.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per bed

€ 4,98

€ 3,32

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het tarief betreft de doorgifte van muziek.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
ACHTERGRONDMUZIEK EVENEMENTEN / FESTIVITEITEN / BRADERIEËN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 1.154,28

€ 769,56

101 t/m 200 m2

€ 1.731,43

€ 1.154,34

201 t/m 400 m2

€ 2.308,66

€ 1.539,18

401 t/m 800 m2

€ 2.885,74

€ 1.923,92

801 t/m 1600 m2

€ 3.462,97

€ 2.308,76

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 577,14

€ 384,78

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Dit tarief is ook van toepassing wanneer u mechanische achtergrondmuziek gebruikt voorafgaand, tijdens de pauze en/of na live-optredens. Voor evenementen
waarin mechanische muziek een groter aandeel vormt, geldt het (dance) evenemententarief. Het is ook mogelijk om dagovereenkomsten af te sluiten à 5% van
het geldend tarief met een minimum van 1600m2. Indien er gebruik wordt gemaakt van een geluidswagen betaalt u € 115,44 (bruto € 173,15) per geluidswagen
per dag.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
HORECA ACHTERGRONDMUZIEK
Het tarief is gebaseerd op de oppervlakte in vierkante meters van de ruimte(s) waar de muziek ten gehore wordt gebracht.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 831,11

€ 554,10

101 t/m 200 m2

€ 1.173,40

€ 782,31

201 t/m 300 m2

€ 1.535,23

€ 1.023,54

301 t/m 400 m2

€ 1.887,24

€ 1.258,22

401 t/m 500 m2

€ 2.239,27

€ 1.492,92

Voor iedere 100 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 352,02

€ 234,69

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

HORECA AMUSEMENTSMUZIEK
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in combinatie met het aantal openstellingen per jaar.

AANTAL OPENSTELLINGEN

BASISTARIEF		

TARIEF NA KORTING

t/m 100m2

elke 50m2 of meer

t/m 100m2

elke 50m2 of meer

Rekeneenheid

1 t/m 30

€ 906,17

€ 453,09

€ 604,14

€ 302,08

vast bedrag

31 t/m 52

€ 30,20

€ 15,10

€ 20,13

€ 10,07

per openstelling

53 t/m 104

€ 24,18

€ 12,08

€ 16,12

€ 8,05

per openstelling

105 t/m 156

€ 21,14

€ 10,57

€ 14,09

€ 7,05

per openstelling

157 of meer

€ 18,13

€ 9,06

€ 12,09

€ 6,04

per openstelling

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Eigenaar van de locatie: Organiseert u als eigenaar van een locatie een evenement dan gelden deze tarieven bij het ten gehore brengen van amusementsmuziek
tijdens evenementen waarbij een maximale entreeprijs van € 25,- (exclusief BTW) van toepassing is. Voor evenementen met een toegangsprijs hoger dan
€ 25,- (exclusief BTW) geldt een tarief van 1,625% over de recette.
Externe organisator: Organiseert u een (dance) evenement op een externe (gehuurde) locatie? Dan heeft u een “Sena (dance) evenementenlicentie” nodig.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
HUWELIJKSVOLTREKKINGEN
VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

€ 141,45

€ 94,30

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Voor het gebruik van muziek tijdens of voorafgaande aan huwelijksvoltrekkingen wordt er een vast tarief berekend, ongeacht het aantal huwelijksvoltrekkingen.

IJSBANEN
Het tarief is gebaseerd op een vast tarief per ijsbaan.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per ijsbaan

€ 1.539,09

€ 1.026,11

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Indien een ijsbaan niet het gehele jaar geopend is zal het tarief naar rato in rekening worden gebracht met een minimum van een maand.

KERMISATTRACTIES / STRAATTHEATER
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters van de attracties.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 374,13

€ 249,43

101 t/m 200 m2

€ 497,34

€ 331,58

201 t/m 400 m2

€ 661,83

€ 441,24

401 t/m 800 m2

€ 880,26

€ 586,87

801 t/m 1600 m2

€ 1.056,31

€ 704,24

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 187,05

€ 124,71

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
BEHANDELRUIMTE (MEDISCH)
Dit tarief is gebaseerd op een vast bedrag per medische behandelruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per behandelruimte

€ 132,24

€ 88,16

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het gebruik van achtergrondmuziek in de behandelruimte tijdens medische behandelingen. Deze licentie geldt ook als uw beroepsgroep
ingeschreven staat in het BIG-register.

ONDERWIJS - BASISONDERWIJS
Het tarief is gebaseerd op het aantal activiteiten per jaar.

AANTAL ACTIVITEITEN

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 10 activiteiten per jaar

€ 58,90

€ 39,27

Meer dan 10 activiteiten per jaar

€ 117,83

€ 78,56

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het muziekgebruik tijdens klassenavonden en feestavonden.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
ONDERWIJS - VOORTGEZET ONDERWIJS / VOLWASSENEDUCATIE
Het tarief is gebaseerd op het aantal leerlingen per school/per BRIN-registratie.

AANTAL LEERLINGEN

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 600 leerlingen

€ 88,37

€ 58,92

Per 300 leerlingen meer of een gedeelte daarvan

€ 44,18

€ 29,45

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het muziekgebruik tijdens klassenavonden en diploma-uitreikingen.

ONDERWIJS – MBO SCHOLEN
Het tarief is een vast bedrag per leerling.

VAST BEDRAG

TARIEF NA KORTING

Per leerling

€ 1,08

Dit tarief is op jaarbasis

TOELICHTING:
Het tarief is gebaseerd op het aantal gewogen leerlingen per schoollocatie (opgave MBO Raad). Het betreft hier een gezamenlijk tarief voor Buma (exclusief BTW) en
Sena waarbij alle vormen van muziekgebruik buiten de lesuren zijn afgedekt.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
OVERIGE RUIMTES
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 209,78

€ 139,86

101 t/m 200 m2

€ 279,01

€ 186,02

201 t/m 400 m2

€ 311,00

€ 207,34

401 t/m 800 m2

€ 493,55

€ 329,05

801 t/m 1600 m2

€ 656,43

€ 437,64

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 104,88

€ 69,92

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 239,44

€ 159,63

101 t/m 200 m2

€ 318,31

€ 212,22

201 t/m 400 m2

€ 423,58

€ 282,40

401 t/m 800 m2

€ 563,36

€ 375,59

801 t/m 1600 m2

€ 676,04

€ 450,72

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 119,70

€ 79,80

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

PARKEERGARAGES
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
PERSONEELSFEESTEN / JUBILEA
Het tarief is gebaseerd op het aantal personeelsfeesten/jubilea en feestdagen per jaar.

AANTAL FEESTEN / JUBILEA

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 5

€ 70,73

€ 47,16

6 t/m 10

€ 141,46

€ 94,31

Meer dan 10

€ 212,18

€ 141,46

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 374,13

€ 249,43

101 t/m 200 m2

€ 497,34

€ 331,58

201 t/m 400 m2

€ 661,83

€ 441,24

401 t/m 800 m2

€ 880,26

€ 586,87

801 t/m 1600 m2

€ 1.056,31

€ 704,24

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 187,05

€ 124,71

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

PERSONENVERVOER
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Voor de vaststelling van het aantal vierkante meters wordt het aantal zitplaatsen gedeeld door twee.

PEUTERSPEELZALEN / KINDERDAGVERBLIJVEN
Het tarief is gebaseerd op een vast tarief per locatie.

VAST BEDRAG

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

Per locatie

€ 117,83

€ 78,56

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
SPORTKANTINES (NIET VERPACHT)
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 234,53

€ 156,36

101 t/m 200 m2

€ 361,41

€ 240,95

201 t/m 400 m2

€ 488,25

€ 325,52

401 t/m 800 m2

€ 615,09

€ 410,08

801 t/m 1600 m2

€ 741,94

€ 494,65

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 126,86

€ 84,58

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het muziekgebruik in verpachte sportkantines wordt afgerekend op basis van het geldende horecatarief. Per 5 feestavonden of een gedeelte daarvan wordt een
aanvullend tarief van € 138,31 euro (bruto € 207,45 euro) in rekening gebracht.

SPORTSCHOLEN / FITNESSCENTRA – STANDAARD
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 307,02

€ 204,69

101 t/m 200 m2

€ 408,31

€ 272,22

201 t/m 400 m2

€ 455,17

€ 303,46

401 t/m 800 m2

€ 722,27

€ 481,54

801 t/m 1600 m2

€ 960,66

€ 640,47

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 153,50

€ 102,34

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het totaal van alle ruimtes waar sportactiviteiten plaatsvinden. U dient het totaal aantal vierkante meters sportruimte op te geven. Dus zowel de
oppervlakte van de ruimten met voor- als met achtergrondmuziek. Indien er sprake is van een aparte horecaruimte, dan geldt voor het muziekgebruik binnen de
horecaruimte het horecatarief. Voor de ruimtes binnen de sportschool waarin muziek wordt gebruikt tijdens groepsactiviteiten als Zumba, Les Mills, Bodypump
et cetera is het tarief ‘toeslag voor voorgrondmuziek’ van toepassing.

18

TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
SPORTSCHOLEN / FITNESSCENTRA – TOESLAG VOOR VOORGRONDMUZIEK
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 100,91

€ 67,28

101 t/m 200 m2

€ 137,62

€ 91,75

201 t/m 400 m2

€ 155,97

€ 103,99

401 t/m 800 m2

€ 238,54

€ 159,03

801 t/m 1600 m2

€ 321,11

€ 214,08

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 45,88

€ 30,59

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het gebruik van voorgrondmuziek tijdens groepsactiviteiten als Zumba, Les Mills en Bodypump. Voor het gebruik van achtergrondmuziek in de
fitnessruimte(s) gelden andere tarieven. Indien de sportschool of het fitnesscentrum ook beschikt over een aparte horecaruimte, dan geldt voor het muziekgebruik
binnen de horecaruimte het horecatarief. Voor het berekenen van de toeslag gaan we uit van het werkelijk aantal vierkante meters waarop de voorgrondmuziek klinkt.

(SPORT)VELDEN / STADION / HALLEN – ACHTERGRONDMUZIEK
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 239,44

€ 159,63

101 t/m 200 m2

€ 318,31

€ 212,22

201 t/m 400 m2

€ 423,58

€ 282,40

401 t/m 800 m2

€ 563,36

€ 375,59

801 t/m 1600 m2

€ 676,04

€ 450,72

Voor elke 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 119,70

€ 79,80

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het gebruik van muziek voorafgaand, tijdens, en na afloop van de wedstrijd. Voor het gebruik van muziek in bijvoorbeeld horecagelegenheden,
werk/bedrijfsruimten, kantoren of andere ruimten gelden andere tarieven.

REKENMETHODIEK VOOR TRIBUNES:
Als aantal vierkante meters wordt aangehouden het aantal tribuneplaatsen gedeeld door vier.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
TELEFOONLIJNEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal telefoonlijnen waarnaar kan worden doorgeschakeld.

AANTAL AANSLUITINGEN/LIJNEN

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 50

€ 80,25

€ 53,50

51 t/m 100

€ 160,50

€ 107,01

101 t/m 150

€ 240,77

€ 160,52

151 t/m 200

€ 321,03

€ 214,03

Voor elke 50 meer aansluitingen/lijnen of een gedeelte daarvan

€ 80,25

€ 53,50

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier de distributie van muziek tijdens de wachtstand (on hold).

BEHANDELRUIMTE & UITERLIJKE VERZORGING
Het tarief is gebaseerd op het aantal fte’s dat de muziek kan horen.

AANTAL MEDEWERKERS

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

€ 132,24

€ 88,16

6 t/m 10

€ 264,43

€ 176,30

11 t/m 25

€ 510,98

€ 340,67

26 t/m 50

€ 1.021,96

€ 681,34

51 t/m 100

€ 1.532,91

€ 1.021,99

101 t/m 200

€ 2.043,90

€ 1.362,67

Voor iedere 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 513,25

€ 342,18

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Het betreft hier het gebruik van achtergrondmuziek tijdens de behandeling van klanten op het gebied van schoonheidsbehandelingen, pedicure, kappers en/of
nagelverzorging et cetera, zowel in publiekstoegankelijke bedrijfsruimtes als in een praktijk aan huis.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
VERKOOPRUIMTES I: ALGEMENE DETAILHANDEL
Het tarief is gebaseerd op het aantal fte’s dat de muziek kan horen.

AANTAL MEDEWERKERS

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 5

€ 117,74

€ 78,50

6 t/m 10

€ 235,47

€ 156,99

11 t/m 25

€ 454,96

€ 303,32

26 t/m 50

€ 909,99

€ 606,69

51 t/m 100

€ 1.364,96

€ 910,02

101 t/m 200

€ 1.819,96

€ 1.213,37

Voor iedere 100 fte’s meer of een gedeelte daarvan

€ 457,03

€ 304,70

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Dit tarief is van toepassing op winkelruimtes van algemene detailhandel die niet tot de categorie Supermarkten, Warenhuizen en Doe-het-Zelfzaken behoren.
Daarvoor geldt een ander tarief, zie hieronder (verkoopruimtes II).

VERKOOPRUIMTES II: SUPERMARKTEN / WARENHUIZEN /
DOE-HET-ZELF-ZAKEN
Het tarief is gebaseerd op de oppervlakte van de publiekstoegankelijke ruimte(s) in vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 174,96

€ 116,65

101 t/m 200 m2

€ 262,47

€ 174,99

201 t/m 400 m2

€ 349,96

€ 233,32

401 t/m 800 m2

€ 437,45

€ 291,65

801 t/m 1600 m2

€ 524,91

€ 349,96

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 92,52

€ 61,68

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Dit tarief is niet van toepassing op winkelruimtes van algemene detailhandel zoals bakkers, slagerijen, groentewinkels et cetera. Daarvoor geldt een ander tarief,
zie hierboven (verkoopruimtes I).
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
WELLNESS
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 209,78

€ 139,86

101 t/m 200 m2

€ 279,01

€ 186,02

201 t/m 400 m2

€ 311,00

€ 207,34

401 t/m 800 m2

€ 493,55

€ 329,05

801 t/m 1600 m2

€ 656,43

€ 437,64

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 104,88

€ 69,92

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW		

TOELICHTING:
Het betreft hier een tarief voor het gebruik van achtergrondmuziek in kleedkamers, solaria, zonnebanken, sauna’s, spa’s, relaxruimtes en dergelijke. Voor het gebruik
van muziek in het horecagedeelte zijn de horecatarieven van toepassing.

WINKELSTRATEN / WINKELCENTRA / GALERIJEN / PASSAGES /
BUITENRUIMTE(S) / TANKSTATIONS
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 513,04

€ 342,04

101 t/m 200 m2

€ 769,82

€ 513,24

201 t/m 400 m2

€ 1.026,05

€ 684,07

401 t/m 800 m2

€ 1.282,56

€ 855,08

801 t/m 1600 m2

€ 1.539,10

€ 1.026,12

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 256,50

€ 171,01

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW

TOELICHTING:
Indien de muziek via de gevel en/of portiek van winkels in winkelstraten ten gehore wordt gebracht dient, om het correcte aantal vierkante meters te verkrijgen, de
totale lengte van de gevels vermenigvuldigd te worden met drie. De minimale periode waarvoor een licentie kan worden afgesloten bedraagt een maand.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
ZWEMBADEN
Het tarief is gebaseerd op het aantal vierkante meters.

OPPERVLAKTE

BASISTARIEF

TARIEF NA KORTING

t/m 100 m2

€ 104,88

€ 69,92

101 t/m 200 m2

€ 139,53

€ 93,02

201 t/m 400 m2

€ 155,51

€ 103,68

401 t/m 800 m2

€ 246,78

€ 164,53

801 t/m 1600 m2

€ 328,22

€ 218,82

Voor iedere 1600 m2 meer of een gedeelte daarvan

€ 104,88

€ 69,92

Dit tarief is op jaarbasis en vrij van BTW		

TOELICHTING:
Deze licentie geldt voor het gebruik van (achtergrond)muziek in zwembaden.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
TARIEFVOORWAARDEN
1. Het tarievenoverzicht bevat zowel basistarieven als
tarieven na korting.
2. Individuele muziekgebruikers kunnen door het
vrijwillig aanmelden van muziekgebruik in aanmerking
komen voor een korting van maximaal 33,33%.
Deze korting is als volgt opgebouwd:
a) De korting van 25% wordt in mindering gebracht op
het basistarief, in geval van zelfstandige aanmelding
door de muziekgebruiker van zijn muziekgebruik;
b) Een additionele korting van 8,33% wordt in mindering
gebracht op het basistarief, in geval van gelijktijdige
zelfstandige registratie/aanmelding door de muziek
gebruiker van de relevante bedrijfs- en gebruiksgegevens bij Buma, Sena en Videma.
3. Bij gebreke van tijdige betaling van de factuur komt
de totaal op grond van artikel 2 toegekende korting
te vervallen en is de muziekgebruiker het basistarief
verschuldigd, vermeerderd met de wettelijke rente en
in en buiten rechte te maken kosten (conform staffel
voorwerk II).
4. Op deze tariefvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
5. Sena is gerechtigd deze tariefvoorwaarden met ingang
van een nieuw kalenderjaar te wijzigen. Wijzigingen
worden kenbaar gemaakt via www.sena.nl en
www.mijnlicentie.nl.
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TARIEVEN
ALGEMENE LICENTIES
MUZIEK WERKT
Bij de juiste inzet levert muziek een grote bijdrage aan
het succes van een onderneming. Zo zorgt muziek op
de werkvloer voor productiviteit en een boost aan de
creativiteit.
Muziek is van onschatbare waarde. Daarom ondersteunen
wij Muziek Werkt.
De toegevoegde waarde van muziek
Muziek Werkt is een onafhankelijk platform dat relevante
nieuwsberichten, feiten en onderzoeken publiceert. Ook
doet het platform zelf onderzoek naar de toegevoegde
waarde van muziek voor ondernemers. Wat is de rol van
muziek op het werk? Wat betekent muziek voor een
sportschool? En heeft muziek effect op de winkelbeleving van de consument? Vragen waarop Muziek Werkt
antwoord geeft.
Een waardevolle investering
Muziek Werkt laat niet alleen zien dat een muzieklicentie een waardevolle investering is, maar ook hoe
ondernemers hun muziekinzet kunnen optimaliseren
en zo hun omzet kunnen verhogen. Kijk voor meer
informatie op www.muziekwerkt.nl.

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aan dit tarievenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum

Postbus 113
1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00
F 035 625 17 99

sena@sena.nl
www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk

