
Nieuws: SellaBand lanceert ‘versie 2.0’ van zichzelf 

 

SellaBand voert per 1 december aanstaande een aantal 

wijzigingen aan haar concept door. Het muziekplatform noemt 

als redenen voor de veranderingen ‘het optimaliseren van de 

vrijheid van de artiesten en het potentiële rendement op de 

inleg van de Believers’. De aanpassingen zouden ook het 

voortbestaan van het platform moeten waarborgen. Een compleet 

nieuwe lijst met ‘terms & conditions’ wordt op 1 december op 

de SellaBand-site geplaatst, maar nu al wordt daar in 13 

bullets de essentie van de veranderingen weergegeven. 

 

Music director Dagmar Heijmans identificeert een aantal punten 

als de belangrijkste: 

• Artiesten worden mastereigenaar van hun opnamen en geven 

SellaBand een licentie van minimaal vijf jaar om het product 

namens de Believers in die artiesten te verkopen en te 

vermarkten 

• De termijn waarin SellaBand de uitgaverechten voor de muziek 

heeft, wordt teruggebracht van levenslang naar vijf jaar. 

Daarna heeft de artiest formeel geen verplichtingen meer aan 

SellaBand. Verlenging na die periode blijft uiteraard 

mogelijk 

• Het oude model, waarin artiesten, Believers en SellaBand 

ieder een derde van de netto-opbrengst kregen, wordt 

verlaten. Voortaan worden de opbrengsten 50/50 gedeeld 

tussen artiesten en Believers. Dit geldt ook voor eventuele 

inkomsten uit deals met derden en licentieovereenkomsten 

• SellaBand krijgt voortaan een handling fee van 10% van het 

opnamebudget (oftewel een vast bedrag van $5000,- van de 

door de Believers bijeengebrachte $50.000,-). Hiervoor 

worden onder meer de artiesten en het opnameproces begeleid, 

a&r-activiteiten verricht en de budgetten bewaakt. Ook de 

artiest krijgt 10% om zelf te besteden aan bijvoorbeeld 

promotie/marketing 

• Artiesten die denken niet genoeg te hebben aan een 

opnamebudget van $50.000,- kunnen zelf aangeven $100.000,- 

te willen ophalen. SellaBand kan dit verzoek inwilligen of 

verwerpen. Artiesten die eerder $50.000,- verzamelden komen 

automatisch voor deze regeling in aanmerking. Deze artiesten 

en hun Believers zijn al eerder van de op handen zijnde 

veranderingen op de hoogte gebracht. Zij hebben de 

gelegenheid gekregen hier al dan niet mee akkoord te gaan. 

Doen zij dit niet, dan blijven de oude voorwaarden voor hen 

van kracht 


