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“Er bestaat gewoon geen legale markt”
TargetMedia, de grootste aanbieder van ringtones in Nederland, heeft hoge verwachtingen van het 
onlangs gelanceerde platform DownloadMusic.nl (zie pagina 4). Door een positieve ervaring te creëren bij 
de consument, moet het binnen een maand break-even draaien. Lukt dat niet, dan gaat de stekker er even 
hard weer uit.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶ Geen geloof in abonneemodel downloads
▶  Gebruikersgemak moet leiden tot betere 

perceptie
▶ Van Rooij geeft ringtonemarkt nog twee jaar

I n de vierde week van april ging Download-
Music.nl live. Belangrijke kenmerken zijn de af-
wezigheid van drm, een eenvoudige werking, 

een beperkt aantal betaalopties en een uitgebreide 
onlinesupportfunctie, waar in eenvoudige taal wordt 
uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een cd brandt. In 
eerste instantie worden vooral zoveel mogelijk Ne-
derlandse topartiesten aangeboden. Deze keuze, en 
het feit dat het aanbod voorlopig klein zal zijn (150 à 
200 albums), noemt TargetMedia-president Paul van 
Rooij een ‘launchtactiek’. “De claim van sommigen 
dat ze zoveel miljoen tracks aanbieden, zie ik abso-
luut niet als een ‘selling point’”, zegt hij. Overigens is 
het de bedoeling dat DownloadMusic.nl in een later 
stadium wel degelijk een compleet pakket aanbiedt. 
Dat noemt hij echter ‘geen streven, maar meer een 
logisch gevolg’.

Doodsteek
Dat DownloadMusic.nl de liedjes in eerste instantie à 
la carte gaat aanbieden en niet in een abonnements-
structuur, heeft niet alleen met het lage aanbod te 
maken. “Als de industrie nu de fout maakt te starten 
waar de ringtonemarkt is geëindigd, kun je de down-
loadmarkt wel afschrijven”, betoogt Van Rooij. Hij 
verwijst daarbij naar de beruchte ‘Crazy Frog’-achtige 
abonnementen die de beltegoeden van jongeren, 
zonder dat zij dat wisten, leegtrokken en de ring-
tonemarkt kapotgemaakt hebben. “Op dit moment 
is zo’n model niet de redding, maar de doodsteek 
voor de downloadmarkt. Als de industrie met derge-
lijke abonneemodelaanbieders in zee gaat, trek ik 
me onmiddellijk terug.” Ook op langere termijn is 
Van Rooij geen voorstander van een abonneemodel, 

zeker niet in de vorm van een he�  ng op bijvoor-
beeld het internettarief. “Zo’n he�  ng zou niet alleen 
moeten worden verdeeld onder de muziekmaat-
schappijen, maar ook onder ringtoneaanbieders, 
� lm-studio’s enz. Bovendien schakel je met zo’n 
stelsel de normale marktwerking uit. Ik kan me hoog-
uit voor streaming-diensten iets voorstellen bij een 
he�  ng.”

De door DownloadMusic.nl gehanteerde claim dat 
‘de Nederlandse artiesten het drm van de muziek 
gehaald hebben’, is vooral promotioneel bedoeld, 
erkent Van Rooij, maar wel met een doel. “De staps-

gewijze vrijgave van drm zorgt ervoor dat er geen 
‘momentum’ ontstaat. Dat heb je bij zo’n lancering 
wel nodig. We gebruiken dit daarom als kapstok en 
moeten dat wel koppelen aan nationaal repertoire, 
want internationaal is het nu eenmaal nog niet zover. 
Het is dus niet zozeer een marketingtruc, als wel het 
voor de consument aansprekend maken van het ver-
wijderen van drm, waarmee we begrip willen creë-
ren.” Van Rooij ziet het veranderen van de perceptie 
van de consument ook als hoofddoel van 
DownloadMusic.nl. “We willen dat consumenten een 
positieve ervaring hebben met downloaden. Vandaar 
onze focus op gebruikersgemak.”

Variabele marges
Volgens Van Rooij wordt altijd gezegd dat het groot-
ste deel van de consumenten illegaal wil downloa-
den, maar dat betitelt hij als onzin. “Er bestaat 
gewoon geen legale markt”, claimt hij. “Het is ook 
bijna onmogelijk een legaal platform te starten. De 
aanloopkosten zijn €50.000,- à €100.000,- en vervol-
gens moet je aan de contentleveranciers marketing-
garanties afgeven die tot €1 miljoen kunnen oplo-

pen. Dat kun je nooit terugverdienen.” Gevraagd 
naar het businessmodel achter DownloadMusic.nl, 
antwoordt hij zelfbewust: “Ons model voorziet in het 
maken van winst. Dat kan, doordat wij op de verschil-
lende betaalmethoden verschillende marges maken. 
Bij een verkoopprijs van €0,99 kun je alleen maar 
geld verliezen. Wij hanteren een consumentenprijs 
van €1,30 en houden aan betalen met een 0900-
nummer gemiddeld een kwartje over (zie kader 
Rekenvoorbeeld download afrekenen via 0900-num-
mer). Afrekenen via sms en iDeal heeft bij ons een 
hogere consumentenprijs en meer marge, dus de 
overall gemiddelde marge per track bedraagt tussen 
de €0,45 en €0,50. Daar doen wij het van.”

White label shop
Van Rooijs ruime ervaring met ringtones leert, dat 
15 tot 20% van de sitebezoekers een bestelling deed. 
Bij downloads is dat veel minder, verwacht hij. Er 
moet dus veel aan marketing gedaan worden om 
grote aantallen bezoekers te trekken. “Bij €0,45 mar-
ge kun je die marketing betalen. Met de helft van die 

marge kunnen wij onze kosten afdekken, de andere 
helft besteden wij aan marketing.” Die marketing be-
drijft TargetMedia niet zelf. Het bedrijf wil in een vol-
gende fase derden de mogelijkheid bieden zelf 
legaal downloads aan te bieden via een white label 
shop die zij aan hun levert. Partijen die deze installe-
ren, krijgen de helft van haar marge.

De downloadsite en genoemde white label-applica-
tie worden een kopie van de ringtonetoepassingen 
die TargetMedia al eerder ontwikkelde. “Alle syste-
men en de hele back o�  ce hebben wij al en die zijn 
ook ons eigendom, dus daar hoeven wij niet meer in 
te investeren. Bovendien hoeven wij, vanwege onze 
keuze voor drm-vrij repertoire, geen kostbaar drm-
platform te bouwen. Onze concurrenten hebben zich 
daar jarenlang op stukgebeten en kunnen dat straks, 
met het verdwijnen van drm, nog weggooien ook. 
Onze operationele kosten bestaan puur uit het on-
line brengen van nieuwe content. Eind 2009 moeten 
we de aanloopkosten van €200.000,- voor 
DownloadMusic.nl hebben terugverdiend, maar al 
binnen zes maanden willen we, samen met lokale 

2000:  gestart met €10.000,- eigen kapitaal
2000:  €50.000,-
2001:  €600.000,-
2002:  €900.000,-
2003:  €2,5 miljoen
2004:  €3 miljoen
2005:  €3,6 miljoen
2006:  €4,5 miljoen
2007:  €12,2 miljoen
2008:  €20 miljoen (verwachting)

Omzetontwikkeling TargetMedia

Consumentenprijs: €1,30
Btw en operator: €0,34 (resteert: €0,96)
Buma: €0,11 (10% van €1,09 (= €1,30–btw))
Gemiddelde ppd: €0,40 - €0,80
Brutomarge: €0,05 - €0,45

Rekenvoorbeeld download afrekenen 
via 0900-nummer

“ Een brandzuil in de winkel zou 
nu wel een succes kunnen zijn ”
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“Er bestaat gewoon geen legale markt”
concullega’s als Free Record Shop, Aim4Music, Digital 
Media Power en Technodesign, meer dan 50% van 
de markt in handen hebben. Het platform zal al bin-
nen een maand break-even draaien. Als we na een 
maand zien dat onze doelstelling niet haalbaar is, 
trekken we de stekker eruit en komen we op een 
beter moment terug.”
Bang voor grote concurrent iTunes Music Store is Van 
Rooij allerminst. Het is zijn overtuiging dat het voor-
deel van de combinatie Apple-iTunes door het ver-
dwijnen van drm zal vervagen. “Als je kijkt naar het 
aantal iPods vergeleken met andere mp3-afspeel-
apparatuur als computers, telefoons en mp3-spelers, 
heb je het over een promillage. De industrie heeft al 
haar kaarten gezet op een partij met een heel klein 
marktaandeel. Overigens kiest zij haar ‘preferred 
partners’ over de hele breedte selectief: online is dat 
iTunes, fysiek Media Markt en mobiel Nokia. Op korte 
termijn lijkt dat aantrekkelijk, maar uiteindelijk is 
het dom.”

Bundelen
Met Buma/Stemra raakte TargetMedia in 2006 in een 
rechtszaak verwikkeld over de vaststelling en hoogte 
van auteursrechtafdrachten. Die zaak zegt Van Rooij 
te hebben stilgelegd omdat directievoorzitter Cees 
Vervoord van Buma/Stemra ‘zakelijke realiteitszin 
toonde’ en een digitale afdeling heeft neergezet. 
“De contracten zijn nu een stuk concreter en de re-
gistratie en service verbeterd”, aldus Van Rooij, “maar 
er moet nog een heleboel gebeuren.”
Voor de ringtonemarkt is het in zijn optiek al te laat. 
Die geeft Van Rooij nog hooguit twee jaar. “De mp3-
speler en het mobieltje worden steeds meer één 
apparaat en ook de producten zie ik samensmelten. 
Ringtones worden uiteindelijk een toegevoegde 

DownloadMusic.nl biedt in beginsel repertoire van Universal, EMI, 8Ball, NRGY, 
Berk, Blackhole, Armada, NEWS en Spinnin’. Waarom zijn zij met het platform in 
zee gegaan?

Head of digital Thierry van Engelen van Universal Music noemt de samenwer-
king met DownloadMusic.nl een ‘drm-vrije test’, waarvoor formele toestemming 
van het hoofdkantoor op het moment van schrijven overigens nog ontbreekt. 
In eerste instantie wordt alleen lokaal repertoire aangeboden maar van welke 
artiesten, moet nog worden bepaald. Van Engelen is ervan overtuigd dat 
eenvoud van betalen belangrijker is dan prijs en meent dat TargetMedia dat met 
haar à la carte ringtones bewezen heeft. “Downloads worden een impulsaan-
koop genoemd, maar andere platforms maken die claim door allerlei registratie-
procedures niet waar. Bij DownloadMusic.nl krijg je snel het gewenste liedje.” 
De focus op Nederlands repertoire kan volgens hem ‘een hoop duidelijkheid 
scheppen’. “Bij een breed aanbod zie je vaak door de bomen het bos niet meer.”

Ook commercial director Tom Schoemaker van EMI Music, dat haar content als 
eerste major drm-vrij aanbood, roemt de gebruiksvriendelijkheid en duidelijke 

pro� lering van DownloadMusic.nl. Hij spreekt van ‘een perfecte match’: “EMI 
heeft immers de grootste en breedste lokale catalogus van Nederland.” Het 
platform start vanwege haar focus op nationale artiesten dan ook een selectie 
uit EMI’s lokale aanbod. Schoemaker heeft hoge verwachtingen van 
DownloadMusic.nl: “Lokaal product is in Nederland marktleider en groeit nog 
ook. Ik denk daarom dat je met een juiste uitleg van het concept een groot deel 
van Nederland kunt veroveren, zeker nu ook andere majors eindelijk ‘drm-vrij 
gaan’.”

Artist & Company, het label van o.a. Jan Smit, Nick & Simon en de 3J’s, verkoopt 
nog altijd vooral fysiek product. Het heeft vooralsnog geen deal met 
DownloadMusic.nl, maar managing director Gerard Rutte zegt niet negatief te 
staan tegenover digitale exploitatie. “Je vindt onze artiesten bij alle platforms, 
van iTunes tot DiMP en Aim4Music. TargetMedia heeft nog geen contact met 
ons opgenomen. Elk initiatief waarbij lokaal repertoire op de voorgrond staat, 
vind ik positief, maar daarbij moet je ook denken aan een actievere Nederlandse 
shop in iTunes. Wij zijn wel een klein bedrijf, maar we spelen Champions League-
voetbal en willen dus ook Champions League-condities.”

Wat zeggen de contenteigenaren ervan?

waarde bij een download. Voor zo’n bundel, inclusief 
bijvoorbeeld de videoclip, de songtekst en de wall-
paper, kun je wellicht €2,99 vragen. Bedrijven als 
BelCompany en The Phone House worden de toe-
komstige klanten van de muziekindustrie, dus als 
Breukhoven hint naar de overname van andere par-
tijen (zie de vorige editie van EB, WS), zou ik hem 
BelCompany suggereren.” Van Rooij ziet sowieso nog 

“Onze concurrenten hebben zich jarenlang op drm stukgebeten en kunnen dat straks, met het verdwijnen ervan, nog weggooien ook.”

kansen voor fysieke retail, vooral in combinatie met 
digitale producten. “Ik ben ervan overtuigd dat zo’n 
brandzuil in de winkel, waar consumenten allerlei 
digitale producten kunnen downloaden, nu wel een 
succes zou kunnen worden. Als TargetMedia de digi-
tale arm van Free Record Shop zou zijn, zouden 
partijen als bol.com, Media Markt en Apple hun borst 
nat kunnen maken….” ■
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