
Tarieven 
(Dance) evenementen

(DANCE) EVENEMENTEN 
periode 2010 tot en met 2013 € 0,14 per bezoeker*1

(DANCE) EVENEMENTEN 
vanaf 1 januari 2014 1,5% van de bruto recette (excl. BTW)*1

GRATIS (DANCE) EVENEMENTEN 
 € 0,078 per bezoeker per evenement met een minimum van € 51,26 en 

een maximumvergoeding van € 2050,41*2

GELUIDSWAGENS 
 € 108,55 per geluidswagen per dag*2

*1 De factuur zal als gevolg van de lopende hoger beroep procedure vooralsnog 

worden aangemerkt als voorschot

*2 dit bedrag wordt jaarlijks CPI geïndexeerd

Indoor (dance)evenementen met een toegangsprijs tot € 25,- 
(excl. BTW)

Organiseert u zelf als locatiehouder een (dance)evenement en beschikt 

deze locatie over een Sena “Amusementsmuziek horeca” licentie?

Dan heeft u geen aparte Sena (dance)evenementenlicentie nodig.

Beschikt uw locatie niet over de benodigde Sena “Amusementsmuziek 

horeca” licentie, dan heeft u een aparte Sena (dance)evenementenlicentie 

nodig en betaalt u 1,5 % van de bruto recette (excl. BTW). 

 

Organiseert u een (dance)evenement op een externe (gehuurde) locatie? 

Dan heeft u een Sena (dance)evenementenlicentie nodig en betaalt u 

1,5% van de bruto recette (excl. BTW).

 

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 Sena (dance)evenementenlicentie nodig. U betaalt 1,5% 

van de bruto recette (excl. BTW), ook indien u voor de betreffende locatie 

reeds beschikt over een Sena “Amusementsmuziek horeca” licentie.

Licentie-aanvragen dienen door middel van het formulier 

“Licentieaanvraag (dance) evenementen” te worden ingediend.  

Deze vindt u op www.sena.nl onder “gebruikers van muziek” en dan 

onder “aanvraagformulieren/downloads”. Indienen kan per post  

(Postbus 113 1200 AC Hilversum) of per mail via dance@sena.nl.

De licentieovereenkomst is geldig na betaling van de verschuldigde 

vergoeding.

Indien u alleen mechanische muziek gebruikt voorafgaand, tijdens 

de pauze en/of na live-optredens is het Evenementen / Festiviteiten / 

Braderieën tarief van toepassing.  

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak d.d. 2 oktober 2013 zijn de tarieven voor (Dance) evenementen waar 
mechanische muziek ten gehore wordt gebracht als volgt;

Stichting ter exploitatie van naburige rechten

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-KeurmerkCatharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum


