
MUZIKANT? 
WIJ ZIJN
ER VOOR 
JOU!

NABURIGE RECHTEN

SENA PERFORMERS MUZIEKPRODUCTIEFONDS

SENA PERFORMERS FONDS

Waarom deze brochure? 
Jij hebt het als muzikant al druk genoeg. Je bent bezig met studeren, jezelf 
muzikaal ontwikkelen, componeren, optreden en promotie. 
Toch is het belangrijk om te weten of je geen mogelijkheden laat liggen, 
zoals het recht op vergoeding bij meewerken aan een opname of het 
verkrijgen van subsidie als je zelf een project gaat opzetten. 
Sena doet veel waarmee je je voordeel kunt doen. 
In deze brochure kun je er meer over lezen. 
 
Deze brochure is mogelijk gemaakt door www.dutchperformershouse.nl



SENA PERFORMERS MUZIEKPRODUCTIEFONDS
Wil je je muziek digitaal of fysiek uitbrengen, 
maar mis je de financiële middelen? Het 
Sena Performers Muziekproductiefonds 
ondersteunt jou en kan net dat ene duwtje 
in de rug geven dat nodig is voor de 
volgende stap in je muzikale loopbaan.  
Zorg wel dat je een goed plan inlevert.

INFORMATIE
sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-muziekproductiefonds

NABURIGE RECHTENFONDSEN

SENA PERFORMERS FONDS
Elk jaar ondersteunt Sena Performers projecten. Bijvoorbeeld Sena Performers 
Talent Stages op de Bevrijdingsfestivals, Sena Performers European Guitar 
Award, Sena Performers Dutch Jazz Competition, Wonderfeel en Cello 
Biënnale Amsterdam. Doelstelling is talentontwikkeling en stimuleren van 
fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor musici.

INFORMATIE
sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-fonds

MUZIKANT
Je bent muzikant en werkt mee aan een opname. Ook al ben je geen 
componist, je hebt recht op een vergoeding wanneer deze muziek in het 
openbaar wordt gedraaid.  Van elke track gaat 50% van de vergoeding naar 
de muzikant(en) en 50% naar de producent(en).  Deze rechten heten naburige 
rechten.

Producent
Een producent is financieel eindverantwoordelijk voor de opname en 
eigenaar van de mastertape. 

MUZIKANT + producent
Bij het uitbrengen van muziek in eigen beheer ben je naast muzikant ook 
producent. En heb je dus twee keer recht op een vergoeding. 

INFORMATIE
Ga naar secure.sena.nl/MySena. Daar kun je je repertoire aanmelden.

Ben je muzikant én 
producent? 

Maak dan voor beiden een aparte account 
aan.


