
Alles wat u moet weten over het
gebruik van muziek, beeld & tekst

in uw bedrijf.

Hoe werkt dit?

Muziek in uw verkoop- 
en/of werkruimte.

Het gemak van collectief beheer  

Mijnlicentie.nl 

Muziekgebruik
Laat u muziek horen aan klanten of 
werknemers dan bent u hiervoor een 
vergoeding verschuldigd aan de componisten, 
tekstschrijvers, muziekuitgevers, muzikanten 
en producenten van deze muziek.

Vraag/antwoord muziekgebruik 

Televisiebeelden in uw 
verkoop- of bedrijfsruimte

Digitale en papieren 
kopieën in uw bedrijf

Snel geregeld
Videma regelt het openbaar maken van alle
programma's die worden uitgezonden op de 
meest bekeken tv-kanalen. Op de website 
van Videma kunt u een licentie aanvragen.

Vraag een licentie aan 

Vergoeding berekenen
De vergoeding is gebaseerd op het feitelijk 
gebruik (zoals de duur van de vertoning 
en het gemiddeld aantal kijkers). Er zijn
maatwerkregelingen voor onder meer
winkels en voor kantoren en bedrijfsruimten.

Bereken uw vergoeding 

Vergoeding berekenen
De vergoeding is afhankelijk van uw branche, 
aantal werknemers, oppervlakte van uw 
verkoop- en/of werkruimte en van de wijze 
van muziekgebruik. U kunt snel en eenvoudig 
berekenen hoe hoog de vergoeding is.

Bereken uw vergoeding 

Snel geregeld
Buma/Stemra en Sena hebben gezorgd 
voor een eenvoudige regeling van uw muziek-
gebruik met één factuur op mijnlicentie.nl.  
Buma/Stemra regelt dit voor de tekst-
schrijvers, componisten en uitgevers, en 
Sena voor de uitvoerende artiesten en 
producenten van de muziek.

Sluit een licentie af 

Als u in uw onderneming gebruik maakt van muziek, 

beeld of kopieën van teksten, dan heeft dit toegevoegde waarde 

voor uw productie, verkoop en dienstverlening. De makers hebben hierin

geïnvesteerd en hebben daarom ook recht op een redelijke vergoeding voor dit gebruik.

Muziek werkt 

Toegevoegde waarde
Gebruik van muziek en/of bewegende beelden 
in uw bedrijf kan een positief effect hebben op
de verkoop van uw producten en diensten. 
Informatie kopiëren en delen met uw 
werknemers verhoogt de kennis en kwaliteit 
binnen uw organisatie.

De makers
De makers van muziek, beeld en tekst zijn 
voor hun inkomen afhankelijk van een redelijke 
vergoeding voor het gebruik van hun werk.

Wie regelt dit voor u?
Het is voor u ondoenlijk om persoonlijk met elke 
maker afspraken te maken over een vergoeding 
voor zijn of haar werk. Dat regelen de collectieve 
beheersorganisaties (CBO’s) voor u, zoals 
Buma/Stemra, Sena, Videma en Stichting 
Reprorecht. Zij zorgen voor een redelijke 
vergoeding en minimale administratie.

Meer informatie?
- De volledige tekst van de brochure vindt u hier.
- Wilt u meer weten over auteursrecht? Het filmpje auteursrecht in twee minuten en alle achtergrondinformatie

over auteursrecht, naburige rechten en een praktische auteursrechtwijzer vindt u hier.
- Alle informatie over collectief beheer in Nederland vindt u hier.

Digitaal loket licenties van alle CBO’s:

Hoe regel ik gebruik van muziek, beeld en kopieën van tekst?

Transparantie en toezicht

Gebruik tv-beelden
Wanneer u televisiebeelden doorgeeft of 
vertoont aan werknemers of aan uw klanten 
dan bent u hiervoor een vergoeding 
verschuldigd aan de makers en producenten 
van deze beelden en programma’s. 

Vraag/antwoord beeldgebruik 

Onafhankelijke geschillenbeslechting
Mocht u klachten hebben over de toepassing of 
billijkheid van de vergoedingen en u komt er niet 
uit met de CBO, dan kunt u terecht bij een 
onafhankelijke geschillencommissie.

   Lees meer 

CvTA
De CBO’s staan onder wettelijk toezicht 
van het College van Toezicht Auteurs- en 
Naburige rechten.

   Lees meer 

CBO-Keurmerk
De CBO’s waarmee u het gebruik eenvoudig 
kunt regelen moeten voldoen aan het 
CBO-Keurmerk.

    Lees meer 

Alles wat u moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf
Deze publicatie is tot stand gekomen door samenwerking tussen CBO’s en brancheorganisaties in het kader van de maatwerkaanpak Winkelambacht van het ministerie van Economische Zaken. Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie delen in uw bedrijf
Als in uw bedrijf informatie op papier en 
digitaal gedeeld wordt, bijvoorbeeld een
fotokopie of een print van een krantenartikel,
is een vergoeding verschuldigd aan de 
makers en uitgevers van deze uitgaven.

Vraag/antwoord kopiëren 

Snel geregeld
Stichting Reprorecht zorgt er voor dat u op 
een makkelijke manier de verschuldigde 
vergoeding kunt betalen en betaalt deze 
door aan de makers en uitgevers.

Voorwaarden en tarieven 

De reprorechtvergoeding
Op basis van onderzoek hebben organisaties 
van rechthebbenden en VNO-NCW/
MKB-Nederland een vergoedingsregeling
afgesproken die rekening houdt met bedrijfs-
grootte en branche. U vindt informatie op 
maat voor uw bedrijf in de Reprorechtportal. 
Uw inloggegevens staan op de factuur.

Reprorecht voor ondernemers 

https://muziekwerkt.nl
https://voice-info.nl
https://www.voice-info.nl/Collectief-beheer/Gebruik-van-muziek-beeld-en-tekst-in-uw-bedrijf/Veelgestelde-vragen-over-muziekgebruik
https://www.mijnlicentie.nl/stap1/
https://www.mijnlicentie.nl/stap1/
https://www.voice-info.nl/Collectief-beheer/Gebruik-van-muziek-beeld-en-tekst-in-uw-bedrijf/Veelgestelde-vragen-over-gebruik-van-tv-beelden
https://www.videma.nl/vertoners/bereken-uw-licentie/
https://www.videma.nl/vertoners/bereken-uw-licentie/
https://www.voice-info.nl/Collectief-beheer/Gebruik-van-muziek-beeld-en-tekst-in-uw-bedrijf/Veelgestelde-vragen-over-kopi%C3%ABren
https://www.reprorecht.nl/ondernemers
https://www.reprorecht.nl/ondernemers/vergoedingenoverzicht
https://www.voice-info.nl/Toezicht/CBO-Keurmerk
https://www.cvta.nl/
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/auteursrechten-zakelijk/
https://auteursrecht.nl
https://auteursrecht.nl
https://www.voice-info.nl/
https://www.voice-info.nl/
https://www.mijnlicentie.nl/
https://voice-info.nl/Portals/7/documenten/Alles%20wat%20u%20moet%20weten_tekst%20voor%20print.pdf
https://voice-info.nl/Portals/7/documenten/Alles%20wat%20u%20moet%20weten_tekst%20voor%20print.pdf



