
Beste boekverkoper, 

Met de feestdagen voor de deur informeren wij u graag over onze dienstverlening aan het einde van 

dit jaar. U vindt in deze e-mail handige tips en alles wat u moet weten over bestellen en bezorgen rond 

sinterklaas, kerst en oud en nieuw. 

3 handige tips 

Voor u en ook voor ons is het einde van het jaar een heel drukke periode. Om er samen voor te 

zorgen dat uw klant ook in deze periode nooit misgrijpt, hieronder een aantal tips: 

1. Doe uw voorraadbestellingen ruim op tijd. 

2. Spaar uw (24-uurs)bestellingen niet op tot het einde van de dag. Doe ze gespreid over de dag, 

dan kunnen wij meteen aan de slag. 

3. Maandag 26 november en maandag 17 december zullen voor CB de drukste dagen zijn. Houd er 

rekening mee dat het mogelijk is dat wij het laatste bestelmoment voor 24-uursbestellingen (23:00 

u) op die dagen vervroegen. 

Vanzelfsprekend hebben wij ons maximaal voorbereid om in de komende topdrukte een topprestatie 

te leveren. Van extra mensen en uren tot aanvullende afspraken met onze vervoerspartners. Wij 

kijken met vertrouwen naar november en december, maar realiseren ons ook dat de drukte niet 

helemaal te plannen valt. 

Sinterklaas 

5 december valt dit jaar op woensdag. Wij adviseren u uiterlijk maandag 26 november uw 
sinterklaasbestellingen te doen, om zeker te zijn van voldoende voorraad in uw winkel. 

Kerst en oud en nieuw 

Rond kerst en oud en nieuw gelden afwijkende bezorgdata* in Nederland. 
 

Besteldatum Bezorgdatum 24-uursleveringen Bezorgdatum (indien aansluitdag) 

Donderdag 20 december 2018 Vrijdag 21 december 2018 Maandag 24 december 2018 

Vrijdag 21 december 2018 Zaterdag 22 december 2018 Donderdag 27 december 2018 

Zaterdag 22 december 2018 Donderdag 27 december 2018 Donderdag 27 december 2018 

Zondag 23 december 2018 Donderdag 27 december 2018 Donderdag 27 december 2018 

Maandag 24 december 2018 
(orders ingediend tot 14:00) 

Donderdag 27 december 2018 Vrijdag 28 december 2018 

Woensdag 26 december 2018 Vrijdag 28 december 2018 Vrijdag 28 december 2018 

Donderdag 27 december 2018 Vrijdag 28 december 2018 Maandag 31 december 2018 

Vrijdag 28 december 2018 Zaterdag 29 december 2018 Woensdag 2 januari 2019 

Maandag 31 december 2018 

 

Woensdag 2 januari 2019 Donderdag 3 januari 2019 

(orders ingediend tot 14:00)   

 

*Maakt u gebruik van onze (feestdagen)dienst levering op zaterdag, zondag en/of maandag, dan geldt bovenstaand schema 

niet voor deze dagen. 

Feestdagen decemberlevering 

Ook dit jaar bieden wij extra services rond de feestdagen. Bijvoorbeeld levering op koopzondag of 

bestellen op zondag voor maandag. Meer informatie of aanmelden? Kijk op onze website.  

Extra aansluitdag 

Heeft u één aansluitdag per week en valt deze op dinsdag 25 of woensdag 26 december, dan kunt u 

deze kosteloos omzetten naar maandag 24, donderdag 27 of vrijdag 28 december. Neem minimaal 

één week van tevoren contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.  
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Retouraanvragen 
Retouren die wij uiterlijk vrijdag 7 december ontvangen, verwerken wij voor het einde van het jaar. 

Retouren die wij na 7 december in ontvangst nemen, verwerken wij in 2019.  

Uw bereikbaarheid 

Sluit u tijdens de feestdagenperiode eerder of bent u een van deze dagen geheel gesloten, laat ons 

dat dan weten via een e-mail naar boekverkoper@cb.nl.  

Onze bereikbaarheid 

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur bereikbaar en op zaterdag van 9:00 tot 

12:00 uur. Met uitzondering van maandag 24 december en maandag 31 december. Dan zijn wij 

tussen 08.00 uur en 15.00 uur bereikbaar.  

Vanaf week 47 tot en met week 51 zijn wij op donderdagen en vrijdagen bereikbaar tot 21.00 uur.  

Op 25 december, 26 december en 1 januari zijn wij gesloten. 

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via 0345 475 888 of boekverkoper@cb.nl. Wij 

helpen u graag. 

Wij wensen u een succesvolle decembermaand. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dave Anakotta 

Manager Customer Service 
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