Tarieven
Livestreaming muziekevenementen
Stichting ter exploitatie van naburige rechten

Als u online een muziekevenement organiseert waarbij gebruik wordt gemaakt van, voor commerciële doeleinden
uitgebrachte fonogrammen, dan is een muzieklicentie nodig.

WANNEER HEEFT U EEN LICENTIE NODIG?

- Als u een muziekevenement live streamt via een eigen website of
platform;

- Als er inkomsten zijn uit kaartverkoop, advertenties en/of sponsoring
om de livestream te kunnen bekijken;

- Als de uitvoerende artiesten een vergoeding ontvangen voor het
optreden (uitkoopsom).

Het is alleen mogelijk de licentie te regelen voor Nederlands grondgebied. Als de stream ook internationaal wordt verspreid dienen daarover
afspraken gemaakt te worden met de lokale beheersorganisaties.

DE DUUR VAN DE LICENTIE
De looptijd van de licentie is voor de duur van het betreffende evenement.

LIVESTREAM GEBLOKKEERD?
Bij het aanbieden van een livestream op YouTube, Facebook, Instagram
en/of Twitch kan uw stream geblokkeerd worden. Platenlabels bepalen of
hun muziek gebruikt mag worden. Gebruikt u een nummer dat volgens
het beleid niet mag gebruiken? Dan blokkeert het platform uw livestream
automatisch, dat doet Sena niet.

VOORWAARDEN
De licentie moet voorafgaand aan het evenement aangevraagd worden
met dit opgaveformulier. De toestemming is pas rechtsgeldig indien de
vergoeding tijdig en volledig is voldaan.

WAAROM HEEFT U EEN LICENTIE NODIG?
Voor het gebruik van muziek in een livestream is voorafgaande toestemming vereist van de rechthebbenden. Sena behartigt de rechten van zowel
artiesten als producenten en is exclusief aangewezen om deze licenties
namens hen te verstrekken.

HET TARIEF VOOR EEN LIVESTREAMING LICENTIE
Het tarief voor een livestreaming licentie bedraagt 3% van het totaal van
de inkomsten of de uitkoopsom van de artiest(en) met een minimum van €
50,-* per livestream evenement.
*Deze tarieven worden jaarlijks CPI geïndexeerd.

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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