
afzet

aanbod

uitgevers en retailers devices4

retailers

Retailers zijn web winkels en ecosystemen 
die e-books verkopen, en Bibliotheek.nl die 
e-books verhuurt.

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.
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van de titels uit de Bestseller 60 is ook als 
e-book beschikbaar

En vele anderen

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-book verkopers. 
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1.  Uitleningen zijn uitgeleende e-books via Bibliotheek.nl.
2.  Dit zijn verkopen gemeten over de laatste 12 maanden.
3.  Betre�  alleen verkopen, geen uitleningen.
4.  Bron: GfK (december 2014) 

Groei- en/of krimpingspercentages zijn gebaseerd op cijfers 
uit de vorige infographic (oktober 2014), tenzij anders is 
aangegeven.
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‘Een e-book bij de 
bibliotheek is 
gemiddeld 3 jaar oud 
en wordt 10x vaker 
geleend dan verkocht.’

‘In Q4 2014 werden 
22% meer e-books 
verkocht dan in 
hetzelfde kwartaal 
vorig jaar.’

‘Kinderboeken, 
non-fi ctie en 
educatief zijn bij 
e-books relatief 
het minst 
vertegenwoordigd.’
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de ontwikkeling van e-books in het Nederlands taalgebied (Q4 2014)
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