Onze historie
Van uitgever tot boekverkoper en consument. Van producent
tot zorgverlener en patiënt. CB brengt samen.

1871

1874

Oprichting van het ‘Bestelhuis
van den Nederlandschen Boekhandel’.

1969

1964

We huren een extra hal in Zwanenburg
vanwege ruimtegebrek.

1970

De eerste computer en
de eerste aanzet tot volledige automatisering.

Mechanisatie van het hele proces met een
ponskaart-, sorteer- en tabelleermachine.

1973

Verhuizing naar Culemborg.

Overname van Distri BV in Hoofddorp,
waardoor activiteiten met 40% toenemen.

2003

Nieuwe sorteerinstallatie voor groepage
wordt in gebruik genomen.

2001

Start in België.

Van start met de distributie
van e-books.

Verhuizing naar Amsterdam Nieuw-West.

1976

2006

2009

1960

2010

Start print on demand boekproductie samen
met Océ en Scanlaser.

Centraal Boekhuis wordt CB en gaat ook aan de slag
in Healthcare en Fashion logistiek.

1926

Het Bestelhuis gaat verder onder naam
Centraal Boekhuis.

1980

Samenwerking met boekhandelsketen
Bruna BV (500+ winkels)

Introductie van een elektronisch
informatieuitwisselingssysteem voor uitgevers en
boekverkopers, ook wel bekend als CB Online.

2012

Samenwerking met hoofdcorrespondent
Schalekamp, Van de Grampel & Bakker.

2018

2019

Start van de bouw van een gloednieuw Shuttle
Warehouse.

Printforce vestigt zich bij CB in
Culemborg in een gloednieuwe printfabriek.
Nieuwe vestiging in Vianen vanwege sterke
groei in de educatieve markt.

2020

CB neemt audioboekendistributieplatform Luisterhuis over.
CB Healthcare en PostNL starten samenwerking.
CB is logistiek partner voor het Landelijk Consortium
Hulpmiddelen tijdens de coronapandemie.

Verhuizing naar de Herengracht in Amsterdam.

1985

Vrijwel 100% van alle boekhandels is aangesloten,
omzet is verdubbeld door aansluiten UDC
en Elsevier, 32 miljoen verwerkte exemplaren.

2021

1986

Bouw hoogbouwmagazijn dat volledig
computergestuurd is.

1995

Start dienstverlening voor webshops.

CB verwerft 50% van de aandelen Fashionwheels
en gaan samen verder als CB Fashion

Het Bestelhuis verhuist naar een ruimer pand
aan de Spuistraat in Amsterdam.

1917

1999

2014

1875

Evacuatie op 31 januari omdat de
dijken het dreigen te begeven.

2016

Start Hulpmiddelbezorgd.nl voor directe levering
van medische hulpmiddelen.

2017

CB verwerft 50% van de aandelen Printforce en
stopt met CB Fashion en de groothandel voor
het buitenlandse boek.

