
Tarieven
Vervoer
VCA



1 Algemeen
In deze tarieflijst vindt u de tarieven voor CB’s dienstverlening Vervoer. Deze tarie-
ven zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2023 en exclusief 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 factuurda-
tum.

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 vermeld. 

Belangrijk om te weten
• De tarieven uit 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 gelden voor de afzender en voor de ontvan-

ger. 
• Leveringen vanuit CB zijn standaard niet-franco. 
• Per zending is maximaal één afleveradres toegestaan. 
• Elke collo of pallet moet een volledig adreslabel hebben. 
• Pakketten zwaarder dan 25 kg en groter dan genoemde maximum formaten 

worden afgerekend tegen ten minste het pallettarief (zie 2.5). 
• Het maximaal toegestane gewicht per pallet is 500 kg. 
• Voor een rolcontainer is het maximale gewicht 350 kg. 
• De maximum afmetingen van een pallet zijn 120 x 80 x 120 (lengte x breedte x 

hoogte).
• Zwaardere en/of grotere pallets en/of rolcontainers kunnen wij niet aannemen 

om te verzenden. 
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2 Vervoersdiensten
2.1 Aansluitdag
Voor relaties (opdrachtgevers) van CB worden vaste aansluitkosten in rekening 
gebracht voor afhaal en/of levering van zendingen. 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 ma t/m vr per aansluitdag per maand     40,23

2.2 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.

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

van/naar NL
aangeslotenen

in €

afzender 
CB

 in € 

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

voor ontvangers NL      
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

4 /  Tarieven VCA vervoer 2023



Het VCA-vervoer is van toepassing op vervoer tussen in Nederland aangesloten 
uitgevers en boekverkopers. Aangeslotenen kunnen vanzelfsprekend ook zendingen 
naar Belgische uitgevers of afnemers versturen. Hiervoor draagt de afzender de 
volledige transportkosten. Deze transporten worden afgerekend volgens een 
aparte tarieftabel (contractvervoer Benelux). U kunt deze opvragen via onze klanten-
service.

2.4 Vervoer van molens
Vracht- en verwerkingskosten van molens worden in rekening gebracht conform 
onderstaande tarieven.

van/naar NL
aangeslotenen

 in € 

voor aanbieders   
bestemming andere aangeslotenen, per eenheid 18,40

voor ontvangers     
vervoer van aangeslotenen, per eenheid 8,46

2.5 Verzenden pakketten, pallets of rolcontainers / toeslagen
Bij zendingen aan CB, 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 2.2 en 2.3 genoemde tariefgroepen. Indien op deze pakketten, pallets of 
rolcontainers 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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2.6 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

2.7 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). 

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 

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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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). 

Retourneren van pallets, rolcontainers en dozen 
De tarieven van CB zijn erop gebaseerd dat boekverkopers en uitgevers pallets, 
rolcontainers en herbruikbare dozen retourneren. Bij in gebreke blijven kan CB 
hiervoor een factuur sturen. Pallets en rolcontainers die eigendom zijn van CB kunt 
u (zo spoedig mogelijk) via het vervoer van CB retourneren. Wanneer dit niet gebeurt 
kan CB gerechtigd de eigen pallets en/of rolcontainers of de tegenwaarde hiervan 
terugvorderen onder oplegging van een boete met een maximum van 15% van de 
waarde van de pallets en/of rolcontainers.
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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.


