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1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u de tarieven voor uitgevers waarvoor CB de distributie ge-
deeltelijk uitvoert (depot uitgevers). Deze tarieven zijn geldig van 1 januari t/m 31 
december 2023 en exclusief 21% btw (voor POD-productie 9%). 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 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. 

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 Fondsbeheer en verslaglegging
Het artikelbeheersysteem van CB waarmee u uw titels kan registreren en waarmee 
deze worden ontsloten naar uw klanten (boekverkopers en webwinkels).

periodiek in €

vaste abonnementskosten voor fondsbeheer
fonds per maand 246,67

kosten voor het beheer en ontsluiting van uw titels
informatie- en bestelmedia (per leverbare titel)   
1 - 250 titels per maand 1,447
251 - 500 titels per maand 1,384
501 - 750 titels per maand 1,260
751 - 1.000 titels per maand 1,091

vanaf 1.001 titels per maand 0,897

informatie- en bestelmedia (per niet-leverbare titel) per maand 1,447
informatie- en bestelmedia, CB-POD (geen voorraad, titel) per maand   0,677 
informatie- en bestelmedia, brede beschikbaarheid (titel) per maand

kosten voor de verslaglegging van uw titels in de systemen
verslaglegging (leverbare titel) per maand  1,406

scannen voor- en achterzijde titel
indien voorzijde niet reeds digitaal door uitgever aangeleverd per titel  9,990 

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

stuks in €

inslag tot en met 100 exemplaren per titel  5,43 

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 0,00

*     Deze kosten worden afgerekend wanneer de aanlevering niet voldoet aan de aanleverinstruc-
ties (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.

periodiek in €

opslag < 2 jaar na laatste inslagmoment*

voorraad t/m 30 exemplaren per maand per titel  2,868 
voorraad  31 t/m 60 exemplaren per maand per titel  5,022 
voorraad  61 t/m 100 exemplaren per maand per titel  7,100 
voorraad  101 t/m 400 exemplaren per maand per titel  14,210 
voorraad  > 400 exemplaren per maand per titel  12,840 

per maand per liter  0,008 

opslag > 2 jaar na laatste inslagmoment*
voorraad t/m 30 exemplaren per maand per titel  4,044
voorraad  31 t/m 60 exemplaren per maand per titel  6,284
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 Administratie en incasso / financiële afwikkeling
CB voert de debiteurenadministratie, incasseert de verschuldigde bedragen en 
draagt onder bepaalde voorwaarden het debiteurenrisico van de door u via CB 
geleverde boeken.

periodiek in €

factuuraandeel per klant per dag 0,623
toeslag factuuraandeel niet-aangesloten 
afnemer / afwijkend afleveradres

per opdrachtregel 1,482

omzetwaarde in %
debiteurenbeheer over saldo netto-omzet, excl. btw   0,34
debiteurenrisico over saldo netto-omzet, excl. btw   0,40

stuks in €

facturatie via CB
rechtstreekse levering/retour (FRL/FRR) per opdrachtregel 3,129
verrekenen van klantendepot  
(consignatieleveringen)

per opdrachtregel  0,429

financiële correcties per opdrachtregel  3,129

handmatige invoer CB medewerker  
wijzigen openstaande opdrachten per opdrachtregel  0,790
(retour)order per opdrachtregel 0,790 
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2.5 Uitslag 
Indien de afnemer onder de DUD-condities van het Centraal Depot orders bestelt 
en ontvangt, betaalt de uitgever geen uitslagkosten uit het magazijn. Indien u 
onder DIO- of aanbiedingscondities orders uitlevert, betaalt u de uitslagkosten uit 
het magazijn. Het uitslagtarief voor de aanbiedingsuitlevering is alleen van toepas-
sing op aanbiedingstitels, waarvan de orders minimaal 1 week voor de aanlevering 
van de titel ingediend zijn in het ordersysteem van CB.

normale 
uitlevering 

(in €)

aanbiedings- 
uitlevering 

(in €)

uitslag (1 - 5 ex/regel)    
regel  0,380  0,130 
exemplaar  0,363  0,392 

volume (liters)  0,282  0,310 
uitslag (6 - 10 ex/regel) 
regel  0,669  0,549 
exemplaar  0,310  0,285 
volume (liters)  0,245  0,223 
uitslag (11 – 25 ex/regel) 
regel  1,363  1,104
exemplaar  0,260  0,238 
volume (liters)  0,202  0,186
uitslag (26 - 50 ex/regel) 
regel  2,406  2,381 
exemplaar  0,228  0,206 
volume (liters)  0,174  0,156 
uitslag (51 - 100 ex/regel) 
regel  8,230  8,673 
exemplaar 0,156  0,133 
volume (liters)  0,124  0,105 
uitslag (101 - 400 ex/regel) 
regel  19,701  22,238 
exemplaar  0,098  0,085 
volume (liters)  0,081  0,060 
uitslag (meer dan 400 ex/regel) 
regel  26,314  25,955 
exemplaar  0,078  0,049 
volume (liters)  0,056  0,038 
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2.6 Brede Beschikbaarheid
Voor titels die reeds op voorraad liggen bij CB en met een lage omloopsnelheid 
(t/m 15 exemplaren verkoop per jaar) biedt CB de dienstverlening Brede Beschik-
baarheid aan. CB houdt dan één exemplaar op voorraad, waarmee de titel voor 
alle boekverkopers bestelbaar is. Zodra het exemplaar wordt verkocht, bestellen 
wij dit bij u bij. De kosten voor inslag, opslag en verslaglegging worden bij verkoop 
(uitslag) in rekening gebracht.

stuks in €

inslag, opslag en verslaglegging (exemplaren uitslag) per exemplaar    1,363 

2.7 Logistieke integratie Print on demand 
De middels (single copy) POD geproduceerde exemplaren moeten worden  
geïntegreerd in het logistieke proces. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van het 
aantal exemplaren per uitgeverij per dag.

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
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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 verwerken 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

vrij recht van retour (VVR) vernietigen per exemplaar 0,468
vertrouwensretour (FVR) facturatie per regel 0,790

2.9 Aanvullende dienstverlening 
U kunt voor de uitvoering van uw opdrachten verschillende aanvullende wensen 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan tijdsleveringen, vooraanmelden bij bepaalde 
afnemers, etc. De meeste wensen kunnen wij zonder problemen realiseren. Neem 
hiervoor altijd contact op met uw accountgroep. Zij kunnen met u overleggen hoe 
dit uit te voeren en welke eventuele meerkosten hieraan verbonden zijn.

Spoedleveringen 
Spoedleveringen kunnen, mits uitvoerbaar, in opdracht van de uitgever dezelfde 
werkdag worden uitgevoerd. Hiervoor worden de volgende meerkosten in rekening 
gebracht:

stuks in €

spoedlevering per opdrachtregel 77,23  

Value Added Logistics 
Vanzelfsprekend verzorgt CB in opdracht van de uitgever ook Value Added Logistics: 
aanvullende diensten die uitgevoerd kunnen worden zoals sealen, stickeren of het 
maken van sets of samenstellen van displays.

De dienstverlening in het kader van Value Added Logistics heeft een eigen tarief-
lijst. Heeft u deze nog niet? Uw accountgroep stuurt hem u graag toe!
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3 Informatiediensten
3.1 CB Online Uitgever
CB Online is het order- en informatiesysteem van CB voor de uitgever en biedt de 
uitgever alle noodzakelijke informatie en functionaliteiten om met CB te kunnen wer-
ken. Naast de basisfunctionaliteiten beschikt de uitgever hier over een uitgebreide 
module voor ordermanagement.

periodiek in €

assortiment en orderinvoer per aansluiting gratis
basisverslaglegging per aansluiting gratis
ordermanagement per aansluiting gratis

3.2 Digitale Communicatie
Uw eigen systemen kunnen via berichtuitwisseling met CB een belangrijk deel van 
de activiteiten aansturen. Veel van deze berichtenuitwisseling is kosteloos, voor 
een beperkt aantal processen die met bepaalde berichten worden aangestuurd of 
teruggekoppeld geldt een vergoeding. 

periodiek in €

orderinvoer abonnement, per maand  51,39 
ordermanagement abonnement, per maand  56,48 

per opdracht  0,011 
voorraad abonnement, per maand  65,77 

3.3 CB Online Commissionairs
De commissionair kan titels raadplegen, onderhouden en orders indienen.

periodiek in €

toegang tot CB Online Uitgever voor commissionairs
CB Online Uitgever Commissionair per maand gratis

inrichten commissionairs aansluiting eenmalig per 
aansluiting

1.159,00 
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3.4 Analytics
Analytics van CB maakt gebruik van de techniek van Qliksense en biedt u alle in-
formatie over uw boeken, e -books en audioboeken. Analytics ondersteunt u zo in 
de dagelijkse aansturing van de uitgeverij. Het is dynamisch, interactief, analyseert 
voor de uitgeverij en voor de markt, en wordt steeds verder ontwikkeld.

Meer informatie of een proefaccount aanvragen? Ga naar www.cb.nl/analytics.

Analytics basic
Biedt een aantal standaard dashboards met inzichten gerelateerd aan uw verko-
pen, de voorraad en uw financiële details. Elke uitgeverij ontvangt standaard één 
gratis licentie. 

Tarieven Analytics basic (totaalbedrag per maand)

aantal accounts periodiek in €

1 account per maand gratis
2 accounts per maand 40,00
3 accounts per maand 80,00
4 accounts per maand 120,00
5 accounts per maand 160,00

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

Indeling omzetklasse 2022

omzetklasse* van € tot €

S - 1.700.000
M 1.700.000 4.982.000
L 4.982.000 19.260.000
XL 19.260.000 +

**  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 ramsjleveringen is hiervan uitgesloten. De vaststelling van de indeling wordt 
jaarlijks gemaakt in december o.b.v. de voorliggende 12 maanden.

De totaalbijdrage per maand per omzetklasse en aantal accounts staan verderop 
vermeld.
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Analytics Pro
Er is daarnaast een extra mogelijkheid beschikbaar binnen Analytics: Analytics 
Pro. Hiermee kan de gebruiker zelf rapporten samenstellen uit de beschikbare 
databronnen binnen Analytics, maar ook eigen bronnen toevoegen om de rappor-
tages zo nog completer te maken. 

De vaste bijdrage voor Analytics Pro bedraagt € 270,00 per account per jaar, 
ongeacht de omzetklasse waarin uw uitgeverij is ingedeeld. De variabele bijdrage 
hangt af van de specifieke wensen die u heeft. Neem hiervoor contact op met uw 
accountmanager.
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Analytics – totaalbedrag per maand
Per maand rekenen wij een bijdrage af gebaseerd op de indeling van de uitgeverij in de 
omzetklasse en het aantal accounts dat in gebruik is, volgens onderstaande tabel.

aantal accounts S (in €) M (in €) L (in €) XL (in €) 

1 account 141,62 283,22 1.062,11 2.242,22
2 accounts 205,35 368,20 1.180,12 2.407,44
3 accounts 258,46 453,18 1.286,32 2.572,66
4 accounts 311,57 523,99 1.392,52 2.737,88
5 accounts 346,97 594,80 1.481,03 2.886,57
6 accounts 382,37 642,00 1.569,54 3.035,26
7 accounts 417,77 689,20 1.658,05 3.183,95
8 accounts 453,17 736,40 1.746,56 3.332,64
9 accounts 488,57 783,60 1.835,07 3.481,33
10 accounts 523,97 830,80 1.894,07 3.605,24
11 accounts 559,37 878,00 1.953,07 3.729,15
12 accounts 594,77 925,20 2.012,07 3.853,06
13 accounts 630,17 972,40 2.071,07 3.976,97
14 accounts 665,57 1.019,60 2.130,07 4.100,88
15 accounts 700,97 1.066,80 2.189,07 4.224,79
16 accounts 736,37 1.114,00 2.248,07 4.348,70
17 accounts 771,77 1.161,20 2.307,07 4.472,61
18 accounts 807,17 1.208,40 2.366,07 4.596,52
19 accounts 842,57 1.255,60 2.425,07 4.720,43
20 accounts 877,97 1.302,80 2.484,07 4.803,04
21 accounts 913,37 1.350,00 2.543,07 4.885,65
22 accounts 948,77 1.397,20 2.602,07 4.968,26
23 accounts 984,17 1.444,40 2.661,07 5.050,87
24 accounts 1.019,57 1.491,60 2.720,07 5.133,48
25 accounts 1.054,97 1.538,80 2.779,07 5.216,09
26 accounts 1.090,37 1.586,00 2.838,07 5.298,70
27 accounts 1.125,77 1.633,20 2.897,07 5.381,31
28 accounts 1.161,17 1.680,40 2.956,07 5.463,92
29 accounts 1.196,57 1.727,60 3.015,07 5.546,53
30 accounts 1.231,97 1.774,80 3.074,07 5.629,14
31 accounts 1.267,37 1.822,00 3.133,07 5.711,75
32 accounts 1.302,77 1.869,20 3.192,07 5.794,36
33 accounts 1.338,17 1.916,40 3.251,07 5.876,97
34 accounts 1.373,57 1.963,60 3.310,07 5.959,58
35 accounts 1.408,97 2.010,80 3.369,07 6.042,19
36 accounts 1.444,37 2.058,00 3.428,07 6.124,80
37 accounts 1.479,77 2.105,20 3.487,07 6.207,41
38 accounts 1.515,17 2.152,40 3.546,07 6.290,02
39 accounts 1.550,57 2.199,60 3.605,07 6.372,63
40 accounts 1.585,97 2.246,80 3.664,07 6.455,24

Wilt u meer dan 40 accounts? Neem dan contact op met uw accountgroep voor 
het bijbehorende tarief per maand.
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4 Digitale distributie
4.1 Fondsbeheer e-books en audioboeken
Het artikelbeheersysteem van CB waarmee u uw e-book titels kan ontsluiten naar 
uw klanten. 

periodiek in €

relatiebeheer* per maand  246,67 

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 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.

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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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 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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5 E-commerce 
5.1 E-commerce logistiek 
De aanvullende logistieke diensten voor het verzorgen van een bestelling voor 
aflevering bij een consument/eindgebruiker 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

24-uurs levering
De toeslag voor een levering binnen 24 uur in plaats van de standaard 48-uurs  
levering. De 24-uurs levering is onafhankelijk van uw aansluitdagen. 

stuks in €

24-uurs exemplaren toeslag per exemplaar   0,106 
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5.2 Verzendkosten e-commerce  
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.

5.3 Implementatie e-commerce aansluiting  
Kosten voor ondersteuning en configureren bij opstart van een e-commerce aansluiting.

periodiek in €

opstartkosten eenmalig  2.000,00 
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6 Vervoersdiensten 
6.1 Franco vervoer vanaf CB in opdracht van de uitgever
Vracht- en verwerkingskosten voor franco vervoer in opdracht van de uitgever vanaf 
CB worden in rekening gebracht conform onderstaande verdeling (zending/gewicht): 

vervoer naar Nederland stuks niet-aangesloten klanten (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 

vervoer naar België stuks
gereguleerde

 klanten* (in €)
niet-gereguleerde

 klanten* (in €)
van 0 tot 500 gr per zending   2,14   7,85 

van 500 tot 1.000 gr per zending   3,59   7,85 
van 1 tot 3 kg per zending   8,03   12,22 
van 3 tot 10 kg per zending   8,30   17,16 
van 10 tot 20 kg per zending   11,37   21,52 
van 20 tot 30 kg per zending   14,43   25,95 
van 30 tot 40 kg per zending   17,49   32,19
van 40 tot 60 kg per zending   23,59   39,12
van 60 tot 80 kg per zending   29,65   46,06 
van 80 tot 100 kg per zending   35,90   52,99 
van 100 tot 150 kg per zending   43,08   59,61 
van 150 tot 200 kg per zending   50,06   66,01 
van 200 tot 300 kg per zending   63,47  78,59
van 300 tot 400 kg per zending   76,12   90,58
van 400 tot 500 kg per zending   88,24   102,14
van 500 tot 750 kg per zending   99,89   113,38 
van 750 tot 1.000 kg per kg   0,145   0,145
van 1.000 tot 2.500 kg per kg   0,130   0,130 
van 2.500 tot 5.000 kg per kg   0,121   0,121 
vanaf 5.000 kg per kg   0,111   0,111 

* Klanten in BE worden gereguleerd indien ze vaste klant zijn van CB.
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6.2 CB vervoersnetwerk
De tarieven en voorwaarden 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.

De onder punt 6.4, 6.5 en 6.6 genoemde tarieven gelden voor zowel de afzender 
als de ontvanger. Leveringen vanuit CB zijn standaard niet-franco. 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 6.5).

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 180 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 of uitgever ontvangen pallets, rolcontainers en meervoudige bruikbare 
dozen retourneert. Bij geconstateerd in gebreke blijven van de boekverkoper of 
uitgever is CB gerechtigd hiervoor een factuur te sturen.

6.3 Aansluiting CB
Aansluitdagen zorgen ervoor dat uw levering van CB minimaal één keer per week 
op een vaste dag in de week bij u afgeleverd worden.

periodiek in €

levering, per gereguleerde dag per aansluiting per maand  40,23 

6.4 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.
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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)

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.
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6.5 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

6.6 Verzenden pakketten, pallets of rolcontainers / toeslagen
Bij zendingen aan CB, bij CB aangesloten boekverkopers of uitgeverijen, kan door de 
afzender gebruik worden gemaakt van het vervoer van CB. Hiertoe dienen pakket-
ten, 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 6.4 en 6.5 genoemde tariefgroepen. Indien op deze pakketten, pallets of 
rolcontainers geen correcte verzend stickers 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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7 Mailings
 
CB biedt de mogelijkheid om mailings te laten bezorgen bij alle bij CB aangesloten 
boekverkopers in Nederland en België. We onderscheiden twee mailingtypen:

 – geadresseerde mailing (Nederland);
 – ongeadresseerde mailing op basis van standaard mailinglijsten CB  

(Nederland en België). 

7.1 Geadresseerde mailing Nederland
De geadresseerde mailing is gebaseerd op een door de opdrachtgever aangeleverde 
geadresseerde mailing. Vracht- en verwerkingskosten voor geadresseerd drukwerk 
worden in rekening gebracht conform onderstaande verdeling (gewicht / 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 

7.2 Ongeadresseerde mailing
Voor de ongeadresseerde mailing zijn per land twee mailinglijsten van ontvangers 
mogelijk:

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 gereguleerde boekverkopers (ca. 225 adressen)
 – Mailing ‘Klein’ naar alle gereguleerde boekverkopers, exclusief filialen  

Standaard Boekhandel (ca. 85 adressen)
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Vracht- en verwerkingskosten voor ongeadresseerd drukwerk worden in rekening 
gebracht conform onderstaande verdeling (o.b.v. gewicht of exemplaar).

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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8 ISBN 
Vanaf 2019 betaalt u bij de aanvraag van een ISBN of reeks ISBN’s een totaal- 
bedrag voor de registratie van de ISBN’s die onder die range vallen. Tot en met 
2018 werd eenmalig een kleine bijdrage gerekend bij de registratie van een prefix 
en vervolgens nog een los bedrag per geregistreerd ISBN. Voor ISBN’s uit prefixen 
van voor 2019 zal die manier van afrekenen ook gewoon worden gehandhaafd.

8.1 Registratie ISBN uit geregistreerde reeks voor 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

8.2 Registratie ISBN’s vanaf 2019
Voor nieuwe losse ISBN’s of een reeks betaalt u direct voor de registratie van de titel, 
ongeacht wanneer die wordt geregistreerd. 

in €

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

1000 ISBN’s 1.900,98

Op de registratie van ISBN’s zijn de Algemene Voorwaarden van ISBN.nl van  
toepassing (www.isbn.nl/algemene-voorwaarden).
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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.


