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AFTALE OM B2B streaming 
 
Præambel 
Denne aftale regulerer vilkårene for B2B streaming. Ved B2B streaming (herefter streaming) 
forstås udbyderens overføring af indspillet musik til en eller flere aftagere (udbyderens kunder). 
 
§ 1. Anvendelsesområde 
 
Denne aftale omfatter kundens brug af indspillet musik i forbindelse med B2B streaming. 
Overføringen af indspillet musik kan bl.a. ske: 
 

• online via Internet eller andet netværk  

• via satellit 
 
Det er herved forudsat, at 
 

• der hos aftageren ikke sker en varig eksemplarfremstilling 

• det alene er kundens aftager(e), der kan modtage streamingen 
• aftageren anvender streamingen som baggrundsmusik i aftagerens lokaliteter 

 
Aftalen omfatter endvidere den accessoriske kopiering, der er nødvendig for at streamingen kan 
finde sted, så som kopiering på udbyderens server. 
 
For streamingen gælder vilkårene anført i denne aftale samt tilhørende bilag. 
 
§ 2. Oplysninger om udbyderen af B2B streaming 
  
Ved aftalens indgåelse skal udbyderen udfylde skemaet i bilag 1.  
 
Med udgangspunkt i oplysningerne i bilag 1 fakturerer Gramex udbyderen fra og med 
opstartsdatoen og herefter forud for et kvartal ad gangen.  
 
§ 3. Pris 
 
Udbyderen skal betale 12 % af bruttoomsætningen, som er forbundet med streamingen.  
 
Omfattet af udbyderensbruttoomsætning er bl.a. aftagernes samlede abonnementsbetaling. 
Omsætningen beregnes eksklusiv moms, men før rabatter og lignende. 
 
Minimumsbetalingen er kr. 77,38 pr. enhed pr. måned. Minimumsbetalingen er baseret på 
nettoprisindekset for oktober og reguleres en gang årligt med virkning per 1. januar (oktober 2019 
= 103,8).  
 
Betalingerne beror på den nuværende beskyttelsesgrad. Hvis amerikansk repertoire bliver 
beskyttet i forhold til Ophavsretslovens § 68 skal omsætningsprocenten og minimumsbetalingen 
reguleres tilsvarende. 
 
§ 4. Rapportering 
 
Udbyderen skal rapportere om ændringer i antallet af enheder, der kan modtage streamingen. 
Ændringen vil træde i kraft med virkning for den løbende måned, hvor ændringen er indtruffet. 
 
Den årlige opgørelse af omsætningen, underskrevet af kunden og attesteret 
af revisionen, sendes til Gramex senest den 31. marts det efterfølgende kalenderår. 
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Gramex skal have adgang til alle relevante dokumenter, som har relation til omsætningen, og er 
berettiget til for egen regning at udpege en statsautoriseret revisor til at gennemgå opgørelsen. De 
oplysninger, som Gramex og en eventuel revisor får kendskab til, er i alle henseender fortrolig. 
 
Den endelige opgørelse af betalingen sker under hensyntagen til den allerede fakturerede betaling. 
Opgørelsen fremsendes til kunden senest den 30. april hvert år. 
 
Kundens eventuelle ekstrabetaling medtages på den efterfølgende faktura. 
  
§ 5. Betalingsbetingelser 
 
Udbyderen bliver faktureret forud for det løbende kvartal. 
 
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 
% pr. måned. Ved udstedelse af rykker opkræves gebyrer i henhold til rentelovens regler. 
 
§ 6. Varighed 
 
Aftalen løber, så længe udbyderen foretager B2B streaming. Aftalen kan opsiges med en måneds 
varsel til udgangen af en måned. 
 
§ 7. Øvrige forhold 
 
Udbyderen er forpligtet til at overholde Ophavsretslovens § 3, hvorefter 
 

• de udøvende kunstnere skal krediteres i overensstemmelse med, hvad god skik kræver 

• den indspillede musik ikke - uden forudgående tilladelse – må anvendes i politisk, religiøs, 
pornografisk eller reklamemæssig sammenhæng 

 
Aftalen omfatter ikke den selvstændige offentlige fremførelse, der finder sted hos aftagerne i f.eks. 
butikker, caféer, hoteller og restauranter. Aftagerne er forpligtede til at betale særskilt for den 
offentlige fremførelse efter de til enhver tid gældende tariffer. Der henstilles til, at udbyderen loyalt 
underretter sine aftagere herom.  
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Bilag 1: Oplysninger om udbyderenog streamingen 
 
 
 
Oplysninger om udbyderen 
 

Virksomhedens Navn (og evt. CVR.nr.)  

Kontaktperson  

E-Mail  

Telefon  

Adresse  

Evt. website 
 

 

 
 
Oplysninger om streamingen 
 

Dato for opstart 
 

Antal enheder, der modtager streamingen  

 
 
Udbyderentiltræder med sin underskrift ovennævnte aftalevilkår: 
 
 
 
 

Dato og den tegningsberettigedes underskrift 
 
 


