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1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u tarieven voor Compact van CB. Deze 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 betalings-
termijn van 15 dagen na het einde van de maand van de factuurdatum. 

1.1 Uw 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 aan boekverkopers geeft op hun inkoop van uw 
titels. Studieboeken vallen niet onder het Centraal Depot en hebben voor Compact 
uitgevers een standaard handelsmarge van 20%. In België is de handelsmarge 
afhankelijk van het contract dat de boekverkoper heeft met CB (wel of niet aange-
sloten op het Centraal Depot). 

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

bedrag
NL

in %

BE
aangesloten

in %*
BE 

in %*

A(lgemene) boeken - 42,00 40,36 33,16
S(tudie) boeken - 20,00 19,22 12,59

W(etenschappelijke) 
boeken, verkoopprijs 
incl. btw 

t/m € 26,61 30,19 28,31 17,73

€ 26,62 t/m € 52,27 29,19 27,18 17,73
vanaf € 52,28 27,19 25,13 17,73

*  Marge in België wijkt af in verband met een ander btw percentage laagtarief ten opzichte van 
Nederland.

1.2 Afwijkende kortingsafspraken
Het is mogelijk dat een afnemer u vraagt om hem hogere kortingen dan de 
genoemde standaard kortingen te verlenen. U kunt zo’n afspraak door CB laten 
vastleggen zodat deze hogere kortingen standaard aan deze afnemer worden 
afgerekend. Voor het vastleggen van deze kortingsafspraken wordt een vergoe-
ding van € 25,- per afnemer bij u in rekening gebracht. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met uw accountteam bij CB
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2 Distributie diensten
2.1 Fondsbeheer & verslaglegging
CB biedt u een online systeem waarin u uw titels registreert, beheert en aanbiedt 
aan boekverkopers en webwinkels. Bovendien vindt u uw omzet en afzet overzichtelijk 
online terug.

periodiek in €

vaste abonnementskosten voor fondsbeheer
fonds - beheer en verslaglegging 
maximaal 25 actieve titels op voorraad
maximaal 100 actieve e-books en/of audioboeken

per maand  40,00 

scannen voor- en achterzijde titel
indien voorzijde niet reeds digitaal door uitgever aangeleverd per titel  9,99

2.2 Inslag en inslagbewerkingen
Kosten voor het inslaan van uw boeken (of andere producten) in de magazijnen van 
CB.

stuks in €

inslag tot en met 100 exemplaren per titel  gratis 

inslag vanaf 101 exemplaren per titel  10,52 
per pallet  23,36 

bewerking eenvoudig* per pallet  12,73 
bewerking ingewikkeld* per pallet  23,63 
aanbrengen leesbare barcode* per exemplaar  0,171 

inslag Short print run (productie Printforce) per titel gratis

*  Deze kosten worden afgerekend wanneer de aanlevering niet voldoet aan de aanleverinstructies 
(zie servicemedia.cb.nl) of als de barcode niet leesbaar is.
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2.3 Opslag
Kosten voor het opslaan van uw boeken (of andere producten) in de magazijnen 
van CB (maximaal 25 actieve titels op voorraad).

periodiek in €

opslag < 2 jaar na laatste inslagmoment*

voorraad  t/m  100 exemplaren per maand per titel  gratis 
voorraad  101 t/m 400 exemplaren per maand per titel  14,20
voorraad  > 400 exemplaren per maand per titel  12,84 

per maand per liter   0,008 

opslag > 2 jaar na laatste inslagmoment*
voorraad t/m 30 exemplaren per maand per titel 4,040
voorraad  31 t/m 60 exemplaren per maand per titel 6,280
voorraad  61 t/m 100 exemplaren per maand per titel  7,100 
voorraad  101 t/m 400 exemplaren per maand per titel  15,900 
voorraad  > 400 exemplaren per maand per titel  14,430

per maand per liter  0,011 

*   De ouderdom van uw voorraad wordt bepaald aan de hand van de laatste inslagdatum.  
Wanneer het aantal exemplaren dat wordt ingeslagen minimaal 50% is van de voorraadstand op  
de inslagdatum, dan wordt de hele voorraad gezien als opslag < 2 jaar.

2.4 Financiële correcties
Kosten voor het maken van financiële (korting)correcties.

periodiek in €

financiële correcties per opdrachtregel  3,129 

2.5 Distributie per exemplaar
Per exemplaar dat wij voor u distribueren, betaalt u een vergoeding. Hieronder vallen 
de financiële diensten debiteurenbeheer, debiteurenrisico en facturatie en de logis-
tieke diensten inslag, opslag, uitslag uit de magazijnen en vervoer naar de afnemer.

stuks in €

Nederland per exemplaar  1,56
Vlaanderen per exemplaar  4,20 
Vlaanderen, met eigen CB aansluiting per exemplaar 1,56

Indien u uw voorraad retour wilt ontvangen op uw eigen locatie, dan kunt u gebruik maken van de 
mogelijkheid tot voorraadverplaatsing, zie voor de tarieven paragraaf 2.6.

Wilt u meer informatie over het onderscheid in de tarieven in Nederland en België, 
kijk dan op servicemedia.cb.nl.

4 /  Tarieven uitgeverij compact 2023

https://servicemedia.cb.nl


2.6 Voorraadverplaatsing en vernietiging
Per exemplaar dat wij voor u verplaatsen (bijvoorbeeld naar uw eigen adres), 
betaalt u een vergoeding. Hieronder vallen de logistieke diensten inslag, opslag, 
uitslag. Zie voor de vervoerkosten van een voorraadverplaatsing hoofdstuk 5. Dit 
tarief geldt ook indien de boeken in opdracht van u moeten worden vernietigd - 
kosten voor vervoer zijn dan echter niet van toepassing.

stuks in €

Nederland per exemplaar  1,16 
Vlaanderen per exemplaar  1,16 

2.7 Logistieke integratie Print on demand 
Als u boeken door ons laat produceren via Print on demand (single copy), zorgen 
wij er daarna voor dat deze boeken worden geïntegreerd in het logistieke proces. 

stuks in €

1 t/m 5 exemplaren per dag per exemplaar  1,299 

6 t/m 10 exemplaren per dag per exemplaar 1,169

11 t/m 25 exemplaren per dag per exemplaar 1,052

26 t/m 50 exemplaren per dag per exemplaar 0,947

51 t/m 100 exemplaren per dag per exemplaar 0,853

vanaf 101 exemplaren per dag per exemplaar 0,767

2.8 Retouren
Boeken die de boekverkoper terugstuurt, verwerken wij voor u na uw akkoord (via 
CB Online) op de aanvraag. U kunt kiezen uit splitsen (sorteren), ongesorteerd of 
vernietigen. Bij splitsen, controleert CB de artikelen eerst op winkelfrisheid. Alleen 
de winkelfrisse exemplaren gaan terug de voorraad in. Bij ongesorteerd verwer-
ken stuurt CB (na verloop van tijd) de retouren terug naar de uitgever. In geval van 
vernietigen worden de artikelen direct door CB vernietigd. 

stuks in €

splitsen (sorteren) opnieuw in de voorraad op te nemen per regel  3,189 

per exemplaar  0,324 
niet winkelfris: retour uitgever per regel 1,245

per exemplaar 0,324

ongesorteerd retour uitgever per regel 1,245
per exemplaar 0,324

vernietigen per regel 1,245
per exemplaar 0,324

2.9 Value Added Logistics 
Value Added Logistics zijn aanvullende diensten die wij voor u kunnen uitvoeren. 
Denk aan sealen, stickeren of het maken van sets of samenstellen van displays. 
Wilt u de tarieven voor Value Added Logistics ontvangen? Stuur dan een e-mail 
naar compactuitgeverij@cb.nl.
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3 Informatiediensten
3.1 Analytics basic
In CB Online verslaglegging kunt u een aantal verslagleggingrapportages kos-
teloos downloaden. Met Analytics basic krijgt u toegang tot een applicatie met 
daarin extra dashboards met meer gedetailleerde informatie over de verkopen, 
voorraad en uw financiële details. Voor het afnemen van een licentie kunt u con-
tact opnemen met uw accountgroep.

Analytics basic  - totaalbedrag per maand

aantal accounts periodiek in €

1 account per maand 40,00
2 accounts per maand 80,00
3 accounts per maand 120,00
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4 Digitale distributie
4.1 Fondsbeheer e-books en audioboeken
CB biedt u een online systeem waarmee u uw e-books en/of audioboeken registreert 
en aanbiedt aan uw klanten (webwinkels). Bovendien vindt u uw omzet en afzet 
overzichtelijk online terug. 

periodiek in €

relatiebeheer*
maximaal 100 actieve e-books en/of audioboeken

per maand  40,00 

door CB genereren van een inkijkbestand per inkijkbestand 4,092

* niet van toepassing indien u al maandelijkse fondsbeheerkosten betaalt (zie 2.1).

4.2 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.
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4.3 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.

4.4 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 e-books en audioboeken.

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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5 Vervoersdiensten 
Vervoerskosten voorraadverplaatsing
Vervoer in opdracht van de uitgever vanaf CB (op basis van gewicht van de totale 
zending).  

stuks
Nederland

 in €
België

in €

van 0 tot 500 gr per zending 5,42   7,85 
van 500 tot 1.000 gr per zending 6,77   7,85 

van 1 tot 3 kg per zending 8,46   12,22 
van 3 tot 10 kg per zending 10,77   17,16 
van 10 tot 20 kg per zending 15,71   21,52 
van 20 tot 30 kg per zending 19,36   25,95 

van 30 tot 40 kg per zending 21,84   32,19
van 40 tot 60 kg per zending 26,75   39,12
van 60 tot 80 kg per zending 31,62   46,06 
van 80 tot 100 kg per zending 36,52   52,99 
van 100 tot 150 kg per zending 41,69   59,61 

van 150 tot 200 kg per zending 46,70   66,01 
van 200 tot 300 kg per zending 56,50  78,59
van 300 tot 400 kg per zending 65,95   90,58
van 400 tot 500 kg per zending 75,12   102,14
van 500 tot 750 kg per zending 84,01   113,38 
van 750 tot 1.000 kg per kg 0,114   0,145
van 1.000 tot 2.500 kg per kg 0,104   0,130 
van 2.500 tot 5.000 kg per kg 0,097   0,121 
vanaf 5.000 kg per kg 0,087   0,111 
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6 Mailings 
Uw mailing (catalogus of folder) laten bezorgen bij alle bij boekverkopers in Neder-
land en België die bij CB zijn aangesloten? Wij verzorgen het graag voor u. U kunt 
kiezen uit: 
– geadresseerde mailing (Nederland); 
– ongeadresseerde mailing op basis van standaard mailinglijsten CB (Nederland 
en België). 

6.1 Geadresseerde mailing Nederland
Voor een geadresseerde mailing levert u een mailinglijst aan. Wij zorgen voor ver-
werking en aflevering. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van gewicht per exemplaar. 

stuks in €

0  –  60 gram per exemplaar  0,62 
61  –  100 gram per exemplaar 1,23 
101 –  160 gram per exemplaar  1,86 

161 –  300 gram per exemplaar  2,00 
301  –  500 gram per exemplaar  2,97 
 >  501 gram per exemplaar  3,95 

6.2 Ongeadresseerde mailing
Bij een ongeadresseerde mailing maakt u gebruik van een van onze standaard 
adreslijsten. U kunt kiezen uit: 

Nederland
 – Mailing ‘Groot’ naar alle aangesloten boekverkopers (ca. 1.135 adressen) 
 – Mailing ‘Klein’ naar alle aangesloten boekverkopers, exclusief filialen van Bruna, 

The Readshop, Primera, Plantage en Relay (ca. 630 adressen) 

België
 – Mailing ‘Groot’ naar alle boekverkopers (ca. 225 adressen)
 – Mailing ‘Klein’ naar alle boekverkopers, exclusief filialen Standaard Boekhandel 

(ca. 85 adressen)
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De kosten voor een ongeadresseerde mailing zijn afhankelijk van gewicht of aantal 
exemplaren.

Nederland stuks klein, in € groot, in €

0  –  60 gram per zending 355,24  532,85 

61  –  100 gram per zending 710,48  1.065,70 
101  –  300 gram per zending 963,33  1.445,62 

301  –  500 gram per zending 1.282,81  1.924,20 
 >  501 gram per exemplaar 2,50 2,14 

België stuks klein, in € groot, in €
0  –  60 gram per zending 122,11 247,93
61  –  100 gram per zending 244,23 495,86
101  –  300 gram per zending 333,03 671,00
301  –  500 gram per zending 442,82 895,49
 >  501 gram per exemplaar 3,77 2,94

Voor meer informatie over de mailings ga naar servicemedia.cb.nl en zoek op ‘mailing’.
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7 ISBN 
7.1 Registratie ISBN uit geregistreerde reeks vóór 2019
Voor de registratie van een ISBN uit een reeks vastgelegd voor 2019 blijft u betalen 
voor de registratie per ISBN op het moment dat u deze bekendmaakt bij Team ISBN 
(op de site of via CB Online). 

in €

bij CB aangesloten uitgever 8,83

7.2 Registratie ISBN’s vanaf 2019
De kosten voor een ISBN of een reeks ISBN’s zijn inclusief de kosten voor het regis-
treren van uw ISBN. U betaalt geen kosten meer bij daadwerkelijke registratie. 

in €

1 ISBN 109,15
10 ISBN’s 283,01
100 ISBN’s 733,85

1000 ISBN’s 1.900,98
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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.


