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Tarieven
Analytics
Boekverkoper

Analytics
In Analytics vindt u informatie over de boeken, e-books en audioboeken die u inkoopt
bij CB. Het biedt o.a. zicht op inkoopaantallen, -waarde en retouren, en bevat steeds
de meest actuele informatie die voorhanden is. Analytics is nooit af, en wordt continu
doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen en feedback.
Wilt u meer informatie of een proefaccount aanvragen? Neem dan contact met uw
accountmanager of met onze Customer Service via +31 345 47 58 88 of
boekverkoper@cb.nl.

Tarieven
Onze tarieven zijn afhankelijk van de omvang van uw organisatie en het aantal
accounts dat u nodig heeft. We lichten deze hieronder graag toe.
omzetklasse*

van €

t/m €

S

-

614.000

M

614.000

2.558.000

L

2.558.000

15.350.000

XL

15.350.000

+

* Voor de indeling in de omzetklasse nemen wij het saldo van de bruto omzetwaarde (exclusief
btw) van de in een jaar door CB gefactureerde omzet voor boeken, e-books en audioboeken. De
bruto omzetwaarde van ramsj-leveringen is hiervan uitgesloten. De vaststelling van de indeling
wordt jaarlijks gemaakt in december o.b.v. de voorliggende 12 maanden.

Kosten per maand
De kosten voor Analytics zijn gebaseerd op omzetklasse van uw organisatie en het
aantal accounts dat u gebruikt.
bij 1 account
omzetklasse
S
M

per extra account

in €

in €

€ 30,70

n.v.t.

€ 61,40

€ 25,58

L

€ 122,80

€ 35,82

XL

€ 245,59

€ 40,93
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Bijdrage Analytics Pro (accounts, per jaar)
Met Analytics Pro kan de gebruiker zelf rapporten samenstellen uit de beschikbare databronnen binnen Analytics, maar ook eigen bronnen toevoegen om de
rapportages zo nog completer te maken.
De vaste bijdrage voor Analytics Pro bedraagt € 250,00 per account per jaar, ongeacht de omzetklasse waarin uw organisatie is ingedeeld. De variabele bijdrage
hangt af van de specifieke wensen die u heeft. Neem hiervoor contact op met uw
accountmanager of salessupportmedia@cb.nl.

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing:
www.cb.nl/algemene-voorwaarden (KvK Tiel, 11011108).
Genoemde tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2022, exclusief 21% btw.
Druk en zetfouten voorbehouden.
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CB Nederland
Erasmusweg 10
4104 AK Culemborg
+31 (0)345 47 59 11
boekverkoper@cb.nl
CB België
Baaikensstraat 2/D
9240 Zele België
+32 (0)524 569 40
service@cb.be
www.cb.nl
www.cb.be
Dit zijn de tarieven voor onze belangrijkste diensten.
Neem voor overige tarieven contact met ons op.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

