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1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u de tarieven voor CB’s dienstverlening voor boekverko-
pers. Deze tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2023 en exclusief 
21% btw. Wij factureren na afloop van de maand. Voor alle facturen voor de 
dienstverlening van CB geldt een betalingstermijn van 15 dagen na het einde van 
de maand van de factuurdatum.

1.1 Minimale handelsmarges (kortingsafspraken) 
In het boekenvak werken we volgens de overeenkomst Centraal Depot (zie laatste 
pagina van dit tarievenoverzicht). Daarmee geven we invulling aan de Wet op de 
Vaste Boekenprijs. Per boeksoort zijn de minimale handelsmarges vastgelegd. Dit 
zijn de minimale kortingen die u als boekverkoper krijgt op de inkoop van titels. 
Studieboeken vallen niet onder het Centraal Depot. 

In de Overeenkomst Centraal Depot zijn de volgende minimale handelsmarges 
overeengekomen:

bedrag in %

A(lgemene) boeken - 42,00
W(etenschappelijke) boeken,  
verkoopprijs incl. btw 

t/m € 26,61 30,19

€ 26,62 t/m € 52,27 29,19
vanaf € 52,28 27,19
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2 Distributie diensten
2.1 CB Online
CB Online is het bestel- en informatiesysteem voor de boekverkoper. Dit is inclu-
sief afsprakenbeheer en verslaglegging. CB Online maakt standaard deel uit van 
uw aansluiting bij CB.

periodiek in €

CB Online Boekhandel per stroomnummer, per maand 44,00

Digitale communicatie
De verschillende vormen van digitale berichten om te communiceren tussen uw 
systemen en de systemen van CB.

periodiek in €

digitale communicatie per maand  14,00

2.2 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. 

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 € tot €

S - 665.000
M 665.000 2.772.000
L 2.772.000 16.633.000
XL 16.633.000 +

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

De kosten voor Analytics zijn gebaseerd op omzetklasse van uw organisatie en het 
aantal accounts dat u gebruikt.

omzetklasse
bij 1 account

in € 
per extra account

in €

S 33,27 n.v.t.
M 66,53 27,72
L 133,06 38,81
XL 266,12 44,35
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Analytics Pro
Met Analytics Pro kan de gebruiker zelf rapporten samenstellen uit de beschik-
bare databronnen binnen Analytics, maar ook eigen bronnen toevoegen om de
rapportages zo nog completer te maken. 

De vaste bijdrage voor Analytics Pro bedraagt € 270,00 per account per jaar, on-
geacht 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 boekverkoper@cb.nl.

2.3 Aansluiting CB
De aansluitdagen zorgen ervoor dat uw levering van CB minimaal één keer per
week op een vaste dag in de week afgeleverd worden.

De capaciteit voor een tijdslevering is beperkt en kan slechts worden aangeboden 
voor zover dit past binnen redelijk logistieke grenzen. De minimale afname  peri-
ode na toekenning van een tijdslevering bedraagt 3 maanden.

per dag in €

levering, per gereguleerde dag per stroomnummer  9,16 
tijdslevering (voor 9:00 uur) per aansluitdag 90,00
tijdslevering (voor 12:00 uur) per aansluitdag 45,00

2.4 Zaterdagbezorging 
Afnemers kunnen de leveringen die normaal op maandag worden bezorgd al op 
zaterdag laten afleveren. Bezorging op maandag komt voor deze afnemers te vervallen. 
De capaciteit voor weekend bezorging is beperkt en kan slechts worden aangeboden 
voor zover dit past binnen redelijk logistieke grenzen.

periodiek in €

aansluitdag zaterdag per maand 218,00

2.5 Uitslag
Indien u onder DUD condities van het Centraal Depot bestelt, betaalt u de uitslag-
kosten uit het magazijn.

stuks in €

exemplaren per regel 1 - 5 per exemplaar  0,863 
exemplaren per regel  6 - 10 per exemplaar  0,842 
exemplaren per regel  11 - 25 per exemplaar  0,814 
exemplaren per regel  26 - 50 per exemplaar  0,800 
exemplaren per regel  51 - 100 per exemplaar  0,764 
exemplaren per regel  101 - 400 per exemplaar  0,737 

exemplaren per regel  401+ per exemplaar  0,737 
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2.6 Boekinformatiesticker (BIS)
U kunt ervoor kiezen de boekinformatiesticker (BIS) door CB op de geleverde 
boeken te laten aanbrengen.

stuks in €

boekinformatiesticker (BIS) per sticker   0,139 

2.7 24-uurs levering
De toeslag voor een levering binnen 24 uur* in plaats van de standaard 48-uurs  
levering. Orders voor 24-uurs levering kunnen op werkdagen tot 23:00 worden 
ingediend voor levering de volgende dag, en voor zover de voorraad van de gevraagde 
titels voldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen. De 24-uurs levering is 
onafhankelijk van uw aansluitdagen. Voor vervoerskosten 24-uurs levering op een 
niet-aansluitdag, zie 4.6.

stuks in €

24-uurs exemplaren toeslag per exemplaar   0,106 

* 24-uurs service is niet gegarandeerd voor leveringen op de Waddeneilanden.

2.8 Retouren
De retourkosten voor niet commerciële retouren (kosten voor het retourneren van 
niet of verkeerd bestelde boeken die u onder DUD condities heeft besteld). Hierbij 
heeft u geen toestemming van de uitgever nodig. Dit retourtype dient u binnen 
10 werk dagen na factuurdatum in te dienen.

stuks in €

retouren niet-bestelde exemplaren (NBE) per regel  3,189

per exemplaar  0,324 
retouren studie/wetenschappelijke boeken (SEW)* per regel  3,189

per exemplaar  0,324 

* Alleen indien de uitgever aan de SEW-regeling deelneemt.
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2.9 E-commerce logistiek / thuisbezorgservice 
De logistieke diensten voor het verzorgen van een bestelling voor aflevering bij een 
consument thuis. 

Aanmaken, verpakken  en sorteren op klant
Kosten voor het aanmaken van de opdracht, optioneel afdrukken van de pakbon/factuur, 
de verpakkingsdoos, het samenstellen van bestelde boeken per klantorder en het 
plaatsen van de boeken in de doos.

stuks in €

aanmaken opdracht per pak  0,559 
aanmaken, afdrukken en bijvoegen pakbon/factuur per document 0,022
verpakken (incl. doos) per pak  1,154 

sorteren 1e exemplaar per exemplaar 0,511
sorteren 2e exemplaar per exemplaar  0,411
sorteren 3e exemplaar en volgende per exemplaar  0,353

extra werkzaamheden voor e-commerce logistiek
inpakken in cadeaupapier per exemplaar  1,117 
toevoegen premium (bv. folder, brochure) per exemplaar 0,290
afdrukken en bijvoegen extra bijlage per afdruk  0,290 
sticker zending buitenland (EU) per sticker  0,212 
invullen document buitenland (buiten EU) per document  2,483 
toeslag afwijkende vervoerder per pak  0,392 

Titelexploitatie 
Gebruik van artikelbestanden van CB ten behoeve van uw website.

periodiek in €

titelexploitatie per maand  85,49 

Implementatie e-commerce aansluiting 
De kosten voor ondersteuning en configureren bij opstart van een aansluiting.

periodiek in €

opstartkosten eenmalig  2.000,00 
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3 Digitale  
dienstverlening
Als boekverkoper kunt u gebruik maken van CB voor het aanbieden en afhandelen 
van e-books en audioboeken vanaf uw site. Wanneer u al bent aangesloten als 
boekverkoper (zie hoofdstuk 2) dan is deze dienstverlening in de basis kosteloos.

Indien u e-boeken en/of audioboeken (gedeeltelijk) beschikbaar wilt stellen via een 
eigen platform, dan worden hiervoor kosten voor inrichting in rekening gebracht. 
Neemt u contact op met uw vaste contactpersoon voor meer informatie.

Aansluiting digitale dienstverlening   

periodiek in €

Aansluiting e-book en audioboek distributie (downloads) per maand  422,00
Aansluiting e-book distributie+ éénmalig 10.000,00

Aansluiting e-book distributie extern platform éénmalig 15.000,00
Aansluiting audioboek distributie extern platform éénmalig 7.500,00
Aansluiting e-book en audioboek distributie extern platform éénmalig 20.000,00
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4 Vervoersdiensten
4.1 Vervoer
De tarieven voor vervoersdiensten zijn van toepassing op:

 – vervoer van zendingen, deugdelijk verpakt en voorzien van volledige naam, 
adres, postcode en plaats van de afzender en geadresseerde;

 –  vervoer van zendingen van en naar het adres van vaste opdrachtgevers van CB 
op vooraf overeengekomen dagen in Nederland, tenzij anders vermeldt;

 – boekverkopers in Nederland in combinatie met aansluiting CB (zie 2.3).

De onder punt 4.2, 4.3 en 4.5 genoemde tarieven gelden voor zowel de afzender als 
de ontvanger. Leveringen vanuit CB zijn standaard niet-franco voor de ontvanger. Per 
zending is maximaal één afleveradres toegestaan. Elke collo of pallet dient voorzien 
te zijn van een volledig adreslabel.

Pakketten zwaarder dan 25 kg en groter dan genoemde maximum formaten worden 
afgerekend tegen ten minste het pallettarief (zie 4.3).

Het maximaal toegestane gewicht per pallet bedraagt 500 kg, voor een rol container 
bedraagt het maximale gewicht 350 kg. De maximum afmetingen van een pallet 
zijn 120 x 80 x 120 cm (lengte x breedte x hoogte). Zwaardere en/of grotere pallets 
en/of rolcontainers worden niet ter verzending aangenomen.

De prijsstelling van de dienstverlening van CB is erop gebaseerd dat de boek-
verkoper ontvangen pallets, rolcontainers en meervoudige bruikbare dozen retour-
neert. Bij geconstateerd in gebreke blijven van de boekverkoper is CB gerechtigd 
deze hiervoor een factuur te sturen.
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4.2 Ontvangen pakketten
Vracht- en verwerkingskosten van door u te ontvangen pakketten vanaf CB en 
andere aangeslotenen worden in rekening gebracht conform onderstaande verde-
ling per kilogram per zending en/of per pakket. Alle maten zijn lengte x breedte x 
hoogte.

Ontvangen pakketten vanaf CB

stuks
afzender CB

in €

colli levering CB, mechanisch sorteerbaar
o.b.v. gewicht colli in zending
colli t/m 60 x 40 x 40 cm (< 25 kg)
0 - 5 kg per kg 0,792
5 - 10 kg per kg 0,480
10 - 20 kg per kg 0,407
20 - 30 kg per kg 0,361
30 - 40 kg per kg 0,333
40 - 50 kg per kg 0,311
50 - 60 kg per kg 0,299
60 - 100 kg per kg 0,288
100+ kg per kg 0,277

colli levering CB, niet mechanisch sorteerbaar
non-sort klein (tariefgroep C) per collo 6,87
colli van 60 x 40 x 40 cm t/m 60 x 80 x 50 cm (< 25 kg)
rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat)  (< 25 kg)
platen t/m 130 cm (langste maat) en < 8 cm dik (< 25 kg)

non-sort groot (tariefgroep D) per collo 13,74
colli van 60 x 80 x 50 cm t/m 60 x 80 x 90 cm (< 25 kg)
platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en 
< 8 cm dik (< 25 kg)
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Ontvangen pakketten vanaf andere aangeslotenen*

stuks

van/naar
aangeslotenen

in €

colli levering aangeslotene, mechanisch sorteerbaar

pak klein (tariefgroep A) per collo  1,98  
colli t/m 60 x 40 x 40 cm (< 10 kg)

pak groot (tariefgroep B) per collo  3,96
colli t/m 60 x 40 x 40 cm (10 – 25 kg)

colli levering aangeslotene, niet mechanisch sorteerbaar
non-sort klein (tariefgroep C) per collo  7,92
colli van 60 x 40 x 40 cm t/m 60 x 80 x 50 cm (< 25 kg)
rollen en kokers t/m 180 cm (langste maat)  (< 25 kg)
platen t/m 130 cm (langste maat) en < 8 cm dik (< 25 kg)

non-sort groot (tariefgroep D) per collo  15,84
colli van 60 x 80 x 50 cm t/m 60 x 80 x 90 cm (< 25 kg)
platen van 130 cm t/m 180 cm (langste maat) en 
< 8 cm dik (< 25 kg)

*Medio 2023 is bovenstaande dienstverlening (VCA-VCA) niet meer mogelijk.

4.3 Vervoer van pallets en rolcontainers 
Vracht- en verwerkingskosten van pallets en/of rolcontainers worden in rekening 
gebracht conform onderstaande tarieven.

van/naar
aangeslotenen

in €

afzender 
CB

 in € 

voor aanbieders    
bestemming CB, per eenheid 34,11
bestemming andere aangeslotenen, per eenheid 22,43

voor ontvangers      
vervoer van aangeslotenen, per eenheid, per dag    34,11
vervoer van CB, per eenheid, per dag
1 - 5 eenheden    34,11
6 - 10 eenheden 30,71
11 - 20 eenheden 27,63
21 - 30 eenheden 24,86
31 - 40 eenheden 22,38
41 - 60 eenheden 18,13
61 - 70 eenheden 16,31
71 - 80 eenheden 15,51
81 - 90 eenheden 14,73
91 - 100 eenheden 13,99
vanaf 101 eenheden 13,29
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4.4 Afstapelen dozen vanaf pallet
U kunt de dozen van de pallet laten afstapelen door onze chauffeur, mits op 
dezelfde verdieping. De minimale periode van afname bedraagt 3 maanden en na 
overleg met uw accountgroep.

stuks in €

afstapelen per doos  0,50 

4.5 Verzenden pakketten, pallets of rolcontainers / toeslagen
Bij (retour)zendingen aan CB, CB-aangesloten boekverkopers of uitgeverijen, kan 
door de afzender gebruik worden gemaakt van het vervoer van CB. Hiertoe dienen 
pakketten, pallets of rolcontainers te worden voorzien van een verzendsticker. Deze 
kan worden geprint vanuit de online vervoersapplicatie van CB.

Formaten, gewicht en tarieven van pakketten, pallets of rolcontainers zijn conform 
de in 4.2 en 4.3 genoemde tariefgroepen. Indien op deze pakketten, pallets of 
rolcontainer geen correcte verzendsticker aangebracht zijn, worden deze niet ter 
verzending aangenomen.

Voor items die groter en/of afwijkend zijn van de standaard formaten geldt een
aantal toeslagen, voor zover deze al niet vallen in de hiervoor geldende tariefgroep 
C of D. Het gaat hierbij om de volgende toeslagen:

Benelux  
in €

pak zwaar, van 25 t/m 50 kg*   8,21 
pallet zwaar, vanaf 500 kg   36,82 
rolcontainer zwaar, vanaf 350 kg   36,82
pallet groot, vanaf 80 x 120 cm tot maximaal 120 x 120 cm   36,82 

* Een collo met een gewicht vanaf 50 kg wordt beschouwd als een pallet.

Indien het niet mogelijk is de ter verzending aangeboden goederen af te leveren, 
kunnen er achteraf extra kosten in rekening gebracht worden aan de afzender.
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4.6 24-uurs levering op niet-aansluitdag
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 24-uurservice voor levering aan de winkel* 
en de levering moet plaatsvinden op een niet-aansluitdag, dan worden vracht- 
en verwerkingskosten in rekening gebracht conform onderstaande verdeling 
(zending/gewicht): 

stuks in €

van 0 tot 500 gr per zending 5,42
van 500 tot 1.000 gr per zending 6,77
van 1 tot 3 kg per zending 8,46
van 3 tot 10 kg per zending 10,77

van 10 tot 20 kg per zending 15,71
van 20 tot 30 kg per zending 19,36
van 30 tot 40 kg per zending 21,84
van 40 tot 60 kg per zending 26,75
van 60 tot 80 kg per zending 31,62
van 80 tot 100 kg per zending 36,52
van 100 tot 150 kg per zending 41,69
van 150 tot 200 kg per zending 46,70
van 200 tot 300 kg per zending 56,50
van 300 tot 400 kg per zending 65,95
van 400 tot 500 kg per zending 75,12
van 500 tot 750 kg per zending 84,01
van 750 tot 1.000 kg per kg 0,114
van 1.000 tot 2.500 kg per kg 0,104
van 2.500 tot 5.000 kg per kg 0,097
vanaf 5.000 kg per kg 0,087

* Voor ontvangers op de Waddeneilanden geldt dat levering de volgende dag voor PostNL 
niet altijd haalbaar is. Hou hier zo veel mogelijk rekening mee met het moment van indienen 
van 24-uurs opdrachten - hoe eerder op de dag, hoe kleiner de kans dat de bezorging een dag 
vertraging oploopt.
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4.7 Verzendkosten e-commerce / thuisbezorgservice  
Vracht- en verwerkingskosten worden in rekening gebracht conform onderstaande 
verdeling:

stuks
Nederland

in €
België

in €

postbezorging (‘bus’-stuk*)
van 0 tot 500 gr per pak   3,28
van 500 gr tot 1 kg per pak   4,07
van 1 tot 2 kg per pak   4,47 

pakketbezorging (‘bel’-stuk)
van 0 tot 500 gr per pak   5,44   5,85 
van 500 gr tot 1 kg per pak   5,72   6,99 
van 1 tot 2 kg per pak   6,03   8,74 
van 2 tot 3 kg per pak   6,61   10,46 
van 3 tot 4 kg per pak   7,36   12,16 
van 4 tot 5 kg per pak   8,10   13,90 
van 5 tot 10 kg per pak   9,25   18,43 
van 10 tot 20 kg per pak   16,37   20,03 
van 20 tot 30 kg per pak   19,33   22,98 
vanaf 30 kg per pak   38,06   38,06 

rest binnen EU
in €

buiten EU
in €

bezorging buiten Nederland en België
van 0 tot 1 kg per pak   23,22   37,65 
van 1 tot 2 kg per pak   23,88   45,33 
van 2 tot 3 kg per pak   24,60   52,99 
van 3 tot 4 kg per pak   25,29   60,68 
van 4 tot 5 kg per pak   25,99   68,34 
van 5 tot 10 kg per pak   26,69   76,03 
van 10 tot 20 kg per pak   27,35   83,69 
van 20 tot 30 kg per pak   28,04   91,39 
vanaf 30 kg per pak   56,07   99,04 

* PostNL kan voor de afhaal tot 22:00 busstukken de volgende dag bezorgen. Orders die niet 
voor die tijd kunnen worden afgerond en meegegeven aan PostNL worden door CB automatisch 
omgezet naar pakket.
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Algemene voorwaarden 
Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden CB van toepassing (zie 
www.cb.nl/algemene-voorwaarden). De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel in Tiel onder nummer 11011108. Op de registratie van 
ISBN’s zijn de Algemene Voorwaarden van ISBN.nl van toepassing (www.isbn.nl/
algemene-voorwaarden). 

De tarieven voor de uitvoering van de dienstverlening van CB maken onderdeel uit 
van de Overeenkomst Centraal Depot. CB stelt de tarieven voor zijn dienstverlening 
jaarlijks vast. 

Overeenkomst Centraal Depot 
De Overeenkomst Centraal Depot is gesloten tussen de Koninklijke Boekverko-
persbond (KBb), de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en groep Media voor Vak & 
Wetenschap (MVW) van de Mediafederatie en CB. De volledige tekst van de Over-
eenkomst Centraal Depot vindt u op websites van de KBb (www.boekbond.nl) en de 
Mediafederatie (www.mediafederatie.nl). 

De staffels voor de handelsmarges van het wetenschappelijke boek zijn geldig t/m 
31 december 2023 en worden jaarlijks vóór 1 januari opnieuw vastgesteld door de 
groep Media voor Vak en Wetenschap (MVW) van de Mediafederatie  
(www.mediafederatie.nl).
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CB Nederland
Erasmusweg 10
4104 AK Culemborg
+31 (0)345 47 59 11
info@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.


