
Uitleningen zijn uitgeleende e-books via Bibliotheek.nl. 
Op basis van gewogen gem. consumenten adviesprijs voor e-books en 
gewogen gem. brutoprijs van fysieke titels per jaar. 
Op basis van verkopen gemeten over de laatste 12 maanden.
Analyse van de top-25 verhuur (verkopen en uitleningen), bestaand uit
titels niet ouder dan 1,5 jaar.
LLongtail is de optelsom van de transacties van de minder populaire titels.
Bron: GfK (december 2015).
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GGroei- en/of krimppercentages zijn gebaseerd op cijfers uit de vorige 
infographic (januari 2016), tenzij anders is aangegeven.

april 2016
Deze infographic is samengesteld op basis van data van CB en GfK. 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
e-books. CB verzorgt voor uitgevers de distributie en facturatie van e-books
naar alle e-bookverkopers.
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Retailers zijn webwinkels en ecosystemen die  e-books 
verkopen, en Bibliotheek.nl die e-books verhuurt.
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