
1. Op basis van gewogen gem. consumenten adviesprijs voor e-books en gewogen gem. brutoprijs van fysieke titels per jaar. 2. Op basis van fysieke verkopen, gemeten over de laatste 12 maanden. 3. Op basis van fysieke en digitale verkopen, 
gemeten over de laatste 12 maanden. 4. Inkoop en verkoop na verschijning van top-100 titels door de boekhandel, op basis van de laatste 12 maanden.
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Deze infographic is samengesteld op basis van data van geregistreerde Nederlandstalige titels (algemene boeken) bij CB en de bewegingen hiervan. 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder toestemming van CB.

CB hee in Nederland en België een centrale positie in de distributie van fysieke en digitale boeken. CB verzorgt voor uitgevers de 
distributie en facturatie van fysieke en digitale boeken naar alle boekverkopers.
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