Aftale om webcasting
Præambel
Denne aftale regulerer vilkårene for udbyderens flowbaserede webcasting af udgivne lydoptagelser
over internettet.
Gramex indhenter og fordeler vederlag til udøvende kunstnere og pladeselskaber i henhold til
ophavsretslovens § 68.
§ 1 – Anvendelsesområde
Denne aftale finder anvendelse, hvor udbyderens primære udsendelse foregår via nettet i
Danmark.
Ved webcasting forstås en udsendelsesform på nettet, hvor udbyderen styrer, hvornår
udsendelsen starter og slutter.
Ved webcasting er det ikke muligt for brugerne at påvirke udsendelsen eller de tracks, som indgår i
udsendelsen. Det er endvidere ikke muligt for brugeren at springe et track over.
Aftalen omfatter den accessoriske kopiering, der er forbundet med webcastingen.
§ 2 – Vederlag
Vederlaget for webcasting er to-strenget. Der betales som udgangspunkt et grundvederlag, som
beregnes efter antal månedlige streams eller samtidige lyttere. For kommercielle udbydere kan der
blive tale om en omsætningsbaseret betaling. Det sker, hvis 12 % af den samlede omsætning
forbundet med webcastingen overstiger grundvederlaget.
Minimumsvederlag
Uanset reduktionerne nedenfor kan udbyderens vederlag ikke være mindre end
minimumsvederlaget.
En kommerciel udbyders månedlige minimumsvederlag er kr. 583,23 (pr. 1. januar 2021)
En ikke-kommerciel udbyders månedlige minimumsvederlag er kr. 393,36 (pr. 1. januar 2021)
Grundvederlag
Grundvederlaget beregnes med udgangspunkt i antal streams pr. måned.
Et stream er etableret, når forbindelse mellem udbyderen og én lytter er oprettet.
Nedenstående priser gælder for en udbyder, der sender 24 timer i døgnet med op til 100 % musik.

Kommerciel
Antal streams
pr. måned
Månedligt
grundvederlag

Op til
5.000
777,01

Op til
6.000
909,10

Op til
7.000
1.033,42

Op til
8.000
1.149,97

Op til
9.000
1.258,75

Op til
10.000
1.358,73

Over
10.000
Forhandles
individuelt
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Ikke-kommerciel
Grundvederlaget for en ikke-kommerciel udbyder er månedligt kr. 523,70 (pr. 1. januar 2021)
En ikke-kommericel udbyder må ikke have
• flere end 5.000 månedlige streams eller 50 samtidige lyttere
• indtægter i form af bannerannoncer eller abonnementer
• indtægter, der udgør mere end kr. 5.000 pr. år.
Omsætningsvederlag
En kommerciel udbyder betaler omsætningsvederlag, hvis det overstiger grundvederlaget.
Omsætningen udgøres af alle indtægter, som er forbundet med webcastingen. Det omfatter alle
indtægter fra webcastingen, uanset om beløbet indbetales til udbyderen eller tredjemand.
Den årlige opgørelse af omsætningen skal sendes til Gramex senest den 31. marts det
efterfølgende år.
Hvis omsætningsvederlaget overstiger grundvederlaget, bliver differencen medtaget på
næstkommende faktura.
Gramex kan kræve, at denne meddelelse sker ved fremsendelse af revisorerklæring.
Reduktion af grundvederlag
Hvis der webcastes i mindre end 24 timer i døgnet, reduceres grundvederlaget. Dette gælder både
for kommercielle og ikke-kommercielle udbydere:
Nedsat antal
sendetimer/døgn
Reduktion af
grundvederlag

Op til 6
timer

Op til 12
timer

Op til 18
timer

50 %

25 %

10 %

Hvis der ikke anvendes musik i hele udsendelsen, reduceres grundvederlaget som følger:
Nedsat
musikandel
Reduktion af
grundvederlag

Op til 75 %

Op til 50 %

10 %

25 %

Op til 10 %
50 %

§ 3 – Fakturering
Betalingen faktureres i slutningen af hver måned for den efterfølgende måned. Betalingsfristen er
løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned.
Vederlaget reguleres årligt pr. den 1. januar med ændringen i nettoprisindekset for oktober måned.
(oktober 2020 = 104,0)
§ 4 – Rapportering
Udbyderen er ikke forpligtet til at levere rapportering på nuværende tidspunkt, men det kan på sigt
blive aktuelt. Gramex orienterer om dette og leverer i så fald rapporteringsskema i god tid.
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§ 5 – Øvrige betingelser
Udbyderen er forpligtet til at underrette Gramex om ændringer, der er relevante for nærværende
aftale.
Aftalen løber så længe tjenesten er aktiv og kan opsiges med én måneds varsel til udgangen af et
kvartal.
Ved bortfald, opsigelse eller misligholdelse af denne aftale er udbyderen forpligtet til at betale, så
længe tjenesten er aktiv.
Manglende betaling kan medføre forbud mod fortsat brug af musik, indtil det skyldige beløb er betalt.
Gramex kan bede om at få oplysninger om omsætningen, kunder og lign. udleveret med revisor
påtegning, hvis det skønnes nødvendigt.
Gramex friholder udbyderen for ethvert krav, som er omfattet af denne aftale.
Såfremt der måtte opstå en uoverensstemmelse mellem Gramex og udbyder i henhold til denne
aftale, søges uoverensstemmelsen først løst ved forhandling mellem parterne. Såfremt
uoverensstemmelsen ikke kan løses ved forhandling, indbringes sagen for byretten i København
eller Østre Landsret.
Udbyderen kan på sin hjemmeside tilkendegive, at der er indgået aftale med Gramex om
webcasting.
Udbyderen kan ikke overdrage aftalen eller nogen af de rettigheder, som følger af aftalen, til
tredjemand uden Gramex’ samtykke.
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Oplysninger
Kontaktoplysninger
Udbyders navn
CVR-nr.
Adresse
Hjemmeside
Telefon
Kontakt e-mail
Faktura e-mail
Kontaktperson

Oplysninger om webcastingen
Dato for start
Kommerciel eller ikke-kommerciel
Antal streams pr. måned eller samtidige lyttere
Antal sendetimer i døgnet
Musikandel

Dato og underskrift

_________________________________
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