
Beste relatie, 
 
 
Met de feestdagen voor de deur informeren wij u graag over onze dienstverlening aan het einde van 
dit jaar.  
 
1 november 2020 Allerheiligen België 
 
Allerheiligen valt dit jaar op zondag.  
 
Aanleveren van goederen 
 
Lever uw aanbiedingstitels uiterlijk vrijdag 18 december voor 12:00 uur aan, dan kunnen wij deze titels 
nog dit jaar uitleveren.  
 
Op donderdag 24 en donderdag 31 december kunt u uw boeken bij ons aanleveren tot 14:00 uur. 
Titels die u aanlevert vóór 12:00 uur slaan we dezelfde dag nog in (als deze zijn aangeleverd volgens 
de aanleverinstructies). Geef deze informatie a.u.b. ook door aan uw drukkers en binders die in uw 
opdracht bij ons aanleveren. 
 
Aandacht voor uw voorraadstand 
 
U wilt uw titels juist in de laatste weken van het jaar optimaal beschikbaar hebben. Houd  daarom 
goed uw voorraadstanden in de gaten zodat u uw voorraad op tijd kunt aanvullen is. Heeft u 
gedeeltelijke opslag en distributie via CB (depot- en compacte uitgevers) en bestaat uw levering uit 
losse dozen of meerdere titels op een pallet, dan nemen wij uw levering binnen 72 uur op voorraad. 
Bekijk in CB Online Verslaglegging of Analytics regelmatig uw voorraadstand en lever op tijd uw 
goederen aan. Zo zijn uw titels altijd leverbaar. 
 
Speciale orderverwerking: 
Ramsjverwerking, voorraadverplaatsing met hele voorraad en vernietigingen 
 
Orders die u indient voor vrijdag 6 november, verwerken wij gegarandeerd nog in 2020. Dient u dit 
soort orders in na 6 november of wijzigt u een order, dan doen wij vanzelfsprekend onze uiterste best, 
maar kunnen wij niet garanderen dat wij deze voor het einde van het jaar worden uitgevoerd. Wilt u 
een hele voorraad van een titel laten vernietigen, denkt u er dan aan dat u exemplaren die nog voor 
de auteur bestemd zijn eerst laat verwerken voordat u ons opdracht geeft tot vernietiging.  
 
Mailing versturen naar de boekhandel 
 
Op vrijdag 18 december wordt de laatste mailing van het jaar verzonden naar de boekhandel. Wilt u 
hier gebruik van maken, lever dan uw mailing uiterlijk woensdag 16 december voor 12:00 uur bij ons 
aan. 
 
Value Added Logistics 
 
Heeft u opdrachten voor onze Value Added Logistics, laat dit dan zo vroeg mogelijk weten. 
Opdrachten die u voor woensdag 16 december 2020 aan ons door geeft, verwerken wij gegarandeerd 
nog in 2020. Opdrachten die u daarna indient, verwerken wij, in overleg, mogelijk niet meer in 2020 
maar in het nieuwe jaar. 
  
Retourverwerking  
 
Retouren die wij t/m vrijdag 11 december ontvangen, verwerken wij nog in 2020. Voor retouren die 
daarna bij CB aankomen geldt dat wij ons best doen die nog voor het einde van het jaar te verwerken. 
Afhankelijk van moment van ontvangst en de drukte kan de afhandeling doorschuiven naar het nieuwe 
jaar. 
 
 
 



Leveringen aan uw klanten 
 
Rond de feestdagen geldt er een afwijkend leverschema. Hieronder vindt u de bezorgdata voor uw 
Nederlandse en Belgische afnemers: 
 

Besteldatum Factuurdatum Bezorgdatum  

Dinsdag 22 december 2020 Woensdag 23 december 2020 Donderdag 24 december 2020 

Woensdag 23 december 2020 Donderdag 24 december 2020 Maandag 28 december 2020 

Donderdag 24 december 2020 Maandag 28 december 2020 Dinsdag 29 december 2020 

Dinsdag 29 december 2020 Woensdag 30 december 2020 Donderdag 31 december 2020 

Woensdag 30 december 2020 Donderdag 31 december 2020 Maandag 4 januari 2021 

Donderdag 31 december 2020 Maandag 4 januari 2021 Dinsdag 5 januari 2021 

 
Bovenstaand leverschema geldt niet voor internetbestellingen, 24-uursservice en e-books. 
 
Onze bereikbaarheid 
 
Rond de feestdagen kunt u onze afdeling Customer Service op werkdagen bereiken tussen 09:00 en 
17:00 uur. Op 24 en 31 december zijn zij bereikbaar van 09.00 tot 15:00 uur. 
 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Brigitte van Overbeek 
Customer Service 
 

 
 
Postbus 125 
4100 AC Culemborg 
 

 
 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en CB 
verzoekt onjuiste adressering direct te melden. CB staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke 
reden u wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren. 
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