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Aanmeld / wijziging / opzegformulier voor BUMA STEMRA / SENA / VIDEMA  
 
Naam vereniging : ………………………………………………………………………………………  

Locatie adres   : ………………………………………………………………………………………  

Locatie postcode  : ………………………………………………………………………………………  

Locatie woonplaats  : ……………………………………………………………………………………...  

KvK nummer   : ………………………………………………………………………………………  

Mailadres factuur  :………………………………………………………………………………………. 

 
Heeft de vereniging een eigen kantine?  0 Ja     0 nee 
Is de kantine in eigen beheer?   0 Ja     0 nee 
 

Horeca achtergrondmuziek: Deze licentie dekt het gebruik van achtergrondmuziek die door middel 

van geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht  in horecabedrijven. Deze licentie is ook van toepas-
sing op ruimten waar eet- en/of drinkwaren worden verstrekt.  
 
horeca achtergrondmuziek:  0 doorlopend       0 seizoen       0 aantal maanden: ………. 

Benaming ruimte: …………………………………………. …….  

Aantal m2    : ………………………………………………..   

 

Horeca amusementsmuziek: o.a. clubfeesten 

Onder amusementsmuziek wordt verstaan: dansmuziek, live-bandje, diskjockey, etc.(Indien entree 
wordt geheven, dan mag de entreeprijs niet hoger zijn dan € 25,- en het bedrag van de uitkoopsom (en 
bij het ontbreken daarvan het bedrag van de gages van de uitvoerenden) mag niet hoger zijn dan 
€ 1.000,- per dag/ uitvoering). 
 
Horeca amusementsmuziek: aantal m2 :…………………. aantal dagen per jaar:……………………  
 

Sportveld achtergrondmuziek: Deze licentie betreft de muziek die via geluidsinstallaties over de 
gehele baan/veld/ terrein is te horen met sportevenementen / wedstrijden enz.. De oppervlakte wordt 
als volgt bepaald: aantal tribuneplaatsen * 1⁄4 = aantal m2. Als geen tribuneplaatsen aanwezig zijn, geldt 
de oppervlakteklasse t/m 100 m2 in categorie B van het tarief 
 
Sportveld / stadion / hallen / baan achtergrondmuziek:  

• Tribune: 0 Ja    0 Nee        

Indien Ja, aantal zitplaatsen:…………..            

• Doorlopend achtergrond muziek:  0 Ja     0 Nee       

Indien Ja, aantal dagen per jaar: ……………  

Graag aangeven hoe vaak het per jaar voorkomt om te kunnen bepalen of een dag licentie voordeliger 
is. 
 
 

SENA  
De vereniging maakt gebruik van muziek (zie hierboven in de BUMA kolom aangegeven) en moet daar-
door ook een afdracht doen voor de SENA rechten.  
 
 

VIDEMA  
De vereniging heeft  0 wel een televisie hangen met een providerabonnement  
 0 wel een televisie hangen zonder providerabonnement alleen eigen         

reclame zonder geluid.  
 0  geen televisie hangen.  
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Opzegging 
Als vereniging willen wij ons afmelden voor:  
0  BUMA STEMRA /SENA 
 
0  VIDEMA (geen tv meer) 
 
Let op: Indien je afmeldt, vindt er een controle plaats. Als het niet klopt, ben je alsnog de kosten ver-
schuldigd conform het tarief van BUMA STEMRA / SENA / VIDEMA zoals op www.mijnlicentie.nl staat 
vermeld. Je kan dan geen gebruik meer maken van de tarieven van het collectief.**  
 
 

Wijziging 
Als vereniging betalen wij rechtstreeks aan BUMA STEMRA / SENA /VIDEMA en willen dat graag om-
zetten naar collectief via de Atletiekunie:  
 

0 Naam vereniging: ………………….  

0 Ons licentie / klantnummer /debiteurennummer: ………………….  

 

Vragen? 
Wij willen graag persoonlijk contact en uitleg over de opbouw van onze factuur met:  
0  BUMA STEMRA  
0  SENA  
0  VIDEMA  
 
OF 
 
0 Wij zijn een Loopgroep zonder vaste accommodatie en zonder muziekgebruik 
0 Wij zijn een vereniging zonder muziekgebruik 
 

Verantwoordelijkheid 
Als Atletiekunie verzorgen wij de aanpassingen naar de BUMA STEMRA, SENA, en VIDEMA toe, maar 
wij zijn niet eindverantwoordelijk. Als er bij controle blijkt dat bijvoorbeeld het aantal opgegeven m2 niet 
klopt of er van meerdere zaken gebruikt wordt gemaakt dan er is doorgegeven, dan blijft het de verant-
woordelijkheid van de vereniging zelf.  
 
 

Rekenvoorbeeld 
** voorbeeld kosten BUMA STEMRA  
100m2 Horeca achtergrondmuziek via de Atletiekunie € 368,15, indien niet zelf aangemeld en opge-

merkt worden tijdens controle wordt de rekening € 552,19. Prijspeil 2022. Jaarlijks worden de prijzen 

geïndexeerd aan de hand van de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 

 

Ingevuld door  : ………………………………………………….. 

Datum   : ………………………………………………….. 

Functie binnen bestuur : ………………………………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………………………….. 

 
 

Scan het ingevulde formulier en mail dit naar debiteuren@atletiekunie.nl. 

Eventuele vragen kunnen naar ditzelfde mailadres gestuurd worden.   

 

http://www.mijnlicentie.nl/
mailto:debiteuren@atletiekunie.nl

