
Tarieven
Uitgeverij
Digitale distributie



1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u de tarieven voor CB’s dienstverlening voor de distributie 
van e-books en van audioboeken. 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.
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2 Digitale distributie
2.1 Fondsbeheer e-books en audioboeken
Het artikelbeheersysteem van CB waarmee u uw e-book titels kan ontsluiten naar 
uw klanten. 

periodiek in €

relatiebeheer depot uitgever, integraal uitgever* per maand 246,67
relatiebeheer compact uitgever* per maand 40,00

de kosten voor het beheer en ontsluiting van uw titels
informatie- en bestelmedia (per leverbare titel)  
1 - 250 titels per maand  0,677
251 - 500 titels per maand  0,645
501 - 750 titels per maand  0,589
751 - 1.000 titels per maand  0,516
vanaf 1.000 titels per maand  0,420

door CB genereren van een inkijkbestand per inkijkbestand 4,092

* Niet van toepassing indien u al maandelijks fondsbeheerkosten betaalt.

2.2 Levering audioboeken
De tarieven voor levering van audioboeken.

stuks in €

via CB platform
levering audioboek per transactie*

met een minimum van € 0,11 en  
een maximum van € 0,33 

8,00%**

via externe platforms 
(o.a. Kobo, ...)

 

levering audioboek per transactie*
met een minimum van € 0,07 en  
een maximum van € 0,21 

 8,00%**

streaming / abonnementsmodel over netto-omzet 8,00%**

levering aan KB (bibliotheek.nl)
levering audioboek per transactie* gratis***

*  Een transactie bestaat steeds uit de levering van één audioboek.
**  Over de netto-omzet excl. BTW van de transactie.
***  Transactiekosten worden gedragen door KB.

Bedraagt uw netto omzet uit e-book en audioboek verkopen en streaming/verhuur 
via CB meer dan € 250.000 op jaarbasis? Dan komt u in aanmerking voor een 
korting op deze tarieven. Neem in dat geval contact op met uw sales- en account-
manager.
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2.3 Levering e-books
De tarieven voor levering van e-books. 

stuks in €

via CB platform
levering e-book incl. watermerkbeveiliging per transactie*

met een minimum van € 0,08 en  
een maximum van € 0,25 

8,00%**

Adobe DRM beveiliging (additioneel) per transactie*  0,254

via externe platforms 
(o.a. Apple, Google, Kobo, ...)

 

levering e-book per transactie*
met een minimum van € 0,04 en  
een maximum van € 0,16 

 8,00%**

streaming / abonnementsmodel over netto-omzet 8,00%**

levering aan KB (bibliotheek.nl)
levering e-book per transactie* gratis***

*  Een transactie bestaat steeds uit de levering van één e-book.
**  Over de netto-omzet excl. BTW van de transactie.
***  Transactiekosten worden gedragen door KB.

2.4 Administratie en incasso / financiële afwikkeling
e-books en audioboeken
CB voert de debiteurenadministratie, incasseert de verschuldigde bedragen en 
draagt onder bepaalde voorwaarden het debiteurenrisico van de door u via CB 
geleverde boeken.

omzetwaarde in % 

debiteurenbeheer* over saldo netto-omzet, excl. btw   0,34
debiteurenrisico* over saldo netto-omzet, excl. btw   0,40

* Deze componenten worden als een regel ‘debiteurenbeheer en -risico’ (0,74%) verantwoord op 
de dienstenfactuur.
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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. 
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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.


