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1 Gebruik van de Ledenomgeving en toepasselijkheid van deze
 gebruiksvoorwaarden 

 De buma•stemra ledenomgeving (hierna: de Ledenomgeving) is een afgeschermde 

digitale omgeving toegankelijk voor deelnemers die een exploitatiecontract met 

Buma en/of Stemra hebben gesloten (hierna: Rechthebbenden) en zakelijke 

dienstverleners van Rechthebbenden die door de betrokken Rechthebbenden 

daartoe gemachtigd zijn (hierna Gemachtigden). Rechthebbenden en Gemachtigden 

worden gezamenlijk aangeduid als Gebruikers, die geregistreerd zijn bij buma•stemra 

en geïdentificeerd zijn als zodanig.  

 Een Rechthebbende kan een zakelijk dienstverlener machtigen bepaalde 

administratieve taken voor hem/haar uit te voeren op de Ledenomgeving. 

Rechthebbende bepaalt welke bevoegdheden deze zakelijke dienstverlener krijgt en 

is op elk moment bevoegd de machtiging in te trekken. Een zakelijk dienstverlener 

die, nadat hij door de Rechthebbende daartoe schriftelijk gemachtigd is, namens de 

Rechthebbende de Ledenomgeving gebruikt, is een bevoegde derde. buma•stemra 

behoud zich het recht voor bij te houden welke derden op welk moment welke 

administratieve taken mogen uitvoeren 

 buma•stemra kan de gebruiksvoorwaarden voor de Ledenomgeving wijzigen. Gebruik 

van de Ledenomgeving betekent telkens dat Gebruiker akkoord is gegaan met de 

meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden.  

2 Identificatietraject 

 Wanneer de Rechthebbende voor de eerste keer gebruik maakt van de 

Ledenomgeving, moet de Rechthebbende een identificatietraject doorlopen om de 

identiteit van de Rechthebbende te verifiëren. 

 Via iDin, een dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere 

organisaties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank oa 

kunnen identificeren, vergelijken we de gegevens van de Rechthebbende die bij 

buma•stemra bekend zijn, met de gegevens die bij de bank van de Rechthebbende 

bekend zijn. Wanneer deze in juiste mate overeenkomen kan de gebruiker door naar 

de SMS verificatie. 

 Via SMS ontvangt de Rechthebbende een unieke code op zijn/haar mobiele 

telefoon. Deze code kan worden ingevoerd op de ledenomgeving en completeert de 

identificatie van de Rechthebbende. 

 Als laatste stap maakt de Rechthebbende zelf een wachtwoord aan, dat gebruikt kan 

worden om in te loggen op de online omgeving. buma•stemra raadt aan een sterk 

wachtwoord te kiezen, het beste is een zin die je goed kunt onthouden. Spaties en 

speciale tekens zijn toegestaan. 
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3 Gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord 

 Het emailadres van de Gebruiker dient als gebruikersnaam om in te loggen op de 

ledenomgeving. Het wachtwoord is door de Gebruiker zelf gekozen in het 

onboarding traject zoals omschreven onder 2 en kan te allen tijde worden aangepast 

via de Ledenomgeving. 

 Gebruiker beschermt zijn gebruikersnaam en wachtwoord tegen gebruik door 

onbevoegde derden. De rechthebbende garandeert dat zijn/haar gebruikersnaam en 

wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt.  

 Bij een vermoeden van de Gebruiker dat zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord bij 

een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, stelt Gebruiker buma•stemra daarvan 

onmiddellijk op de hoogte. 

 Een Gebruiker die zijn/haar wachtwoord is vergeten, kan een nieuw aan hem/haar te 

versturen wachtwoord aanvragen via de daarvoor bestemde ‘wachtwoord vergeten’-

link op het inlogscherm van de Ledenomgeving. 

 Voor het via de Ledenomgeving verzenden van gegevens wordt encryptie gebruikt. 

Hiermee wordt de kans op meekijken of afluisteren tot een minimum beperkt.  

4 Aansprakelijkheid  

 buma•stemra spant zich in om de Ledenomgeving correct te laten functioneren en 

om in de Ledenomgeving correcte informatie te verstrekken.  

 Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de 

informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt buma•stemra geen enkele 

aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan buma•stemra geen 

aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of 

onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.  

 Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van 

de Gebruiker. buma•stemra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of 

aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een 

hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel buma•stemra selectief is ten aanzien 

van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het 

functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten 

die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites 

die niet door uwwet.nl worden onderhouden wordt afgewezen. 

 Gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de Ledenomgeving en 

het herstellen van door hen in de Ledenomgeving gemaakte fouten.  

 Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door buma•stemra of door derden 

geleden wordt ten gevolge van foutief gebruik of misbruik van de Ledenomgeving 

door Gebruiker en/of door derden die door handelen of nalaten van Gebruiker over 

de accountgegevens van een Gebruiker beschikken.  
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5 In de Ledenomgeving aanmelden van werken 

 Uitsluitend Rechthebbenden (en niet Gemachtigden) hebben de mogelijkheid om 

werken aan te melden. 

 Een Gemachtigde is toegestaan om een aanmelding van een werk voor te bereiden. 

Zodra de conceptaanmelding door de Gemachtigde is afgerond, zal de 

Rechthebbende de conceptmelding controleren. Vervolgens heeft de 

Rechthebbende de mogelijkheid om daadwerkelijk over te gaan van het aanmelden 

van het werk.  

 

Aanmelden van werken met een standaard verdeling; 

 Voor het via de Ledenomgeving aanmelden van een werk in de zin van artikel 5, lid 1 

van het repartitiereglement van Buma en Stemra en in de zin van artikel 6, lid 2 van 

het exploitatiecontract van Buma en van Stemra geldt het volgende: 

o Er is pas sprake van een rechtsgeldige aanmelding van een werk bij 

buma•stemra op grond waarvan aanspraak op betaling met betrekking 

tot het gemelde werk kan ontstaan als door  de Rechthebbende zelf een 

werk is aangemeld. 

o Indien de Rechthebbende wordt genoemd in een aanmelding van een 

werk door een andere Rechthebbende, dan ontvangt hij een notificatie 

van buma•stemra. Rechthebbende wordt verzocht om de aanmelding te 

controleren of deze correct is. Vervolgens heeft de Rechthebbende de 

mogelijkheid de aanmelding te accepteren. Door het accepteren meldt 

Rechthebbende het werk aan in de zin van de Repartitiereglementen en 

exploitatiecontracten van buma•stemra. 

Aanmelden van werken met een afwijkende verdeling; 

 Auteurs mogen – met inachtneming van het bepaalde artikel 14 Aanhangsel V van het 

Repartitiereglement Buma en artikel 13 Aanhangsel III van het Repartitiereglement 

Stemra een afwijkende verdeling afspreken. Bij het aanmelden van een werk met een 

afwijkende verdeling op de Ledenomgeving is pas sprake van een rechtsgeldige 

aanmelding van een werk als aan alle voorwaarden zoals genoemd in  artikel 14 

Aanhangsel V van het Repartitiereglement Buma en artikel 13 Aanhangsel III van het 

Repartitiereglement Stemra  is voldaan en als door alle in het aangemelde werk 

genoemde auteurs akkoord is gegeven op de voorgestelde afwijkende verdeling. 

 Als een Rechthebbende een afwijkende verdeling aanmeldt, stuurt buma•stemra een 

notificatie aan de in de aanmelding genoemde auteurs. De betreffende auteurs wordt 

verzocht om de aanmelding van het werk met de afwijkende verdeling te controleren. 

Vervolgens heeft de auteur de mogelijkheid de aanmelding te accepteren. Door het 

accepteren meldt de auteur het werk aan in de zin van de Repartitiereglementen en 

exploitatiecontracten van buma•stemra. 


