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C)nclcrgctckcuclctt

l)

Dc vcrenigirrg nrct vollcdigc rcclttsbcvocgdhcid GROEP ALGtIMENIr UI'ICEVHRS, terl
r-lezc klaclrtens volnraclrt rnede handelcnd náulcns cle te Antsicrdant altt de Leettu,ct'ikstraat

48 ( 102 I Gt..) gevestigde VERENICINC ZELFSTANDIGE UITCEVnRS, statutarir
g*'cstigd tc Anrsterul;urr Z-O en akiaar kantoorltoudet:de aatt cle Flogchilrveg rttllrllttcr 6 (11()l
CC), tcn tlezc. tnidde ls uitdrukke lijkc r:rachtiging tot oplreclen nanrelts lrct voltàlli-tt bcstuttr,
rr,clrts*qelrlig vertegcn\oordigd tloor tler,'rottrv M.E.A. Dcrks, lticnta tc nocl'tlcll 'GALI';
2) De vcreniging rnct volledige rcclttsber,oegdhcid GROI:P UII"GEVERS VOOR VAK EN
WËl'ËNSCHAP, statutair gc.r'estigtl te Amstcrdanr Z-O en alclaar katttoorltouclertcle aan dc
Flogchilrreg ltununer 6 ( I 101 CC), ten dcze. nriddels uitdrukkelijke machtigin-e tot optrcdcll
nanlens hel voltilllig bcstuur. rechtsgeldig vertcgenwoordigd door de hecr l-.N'ï. Verl-orctt vatt
I'henraal, hicnra tc nocnrcn 'l.jVW';
) De vcrerti gi ng nret t'ol lcdigc' rcclttsbcloegdheicl NEDER LANDS E
t3OL:KVËRKOPITRSBOND. statutair gevcsligd te [Jilthovcrr en alclaar katttoorltoutlcnde aatt
rlc Prins llcndriklaan 73 (3731 AT'), lcn rlcze rechtsgcldig vcrtegcnwoordigd doorrle ltecr D.
Anbcck cn clc ltecr,,\.C. Doesr'r gu'z-antcttlijk. hiernir te noctttctt 'NUb';
3

"l) Dc bcslotclt vcnrruotschrlt ntcl trcpcrktc. aansprakelijkhcicl C[:N'lllAAL BOEKIltJlS I].V
stotutair gcvcstigd te Culerubor*q cn altlarr krntoorltouclcntlc aan dc Eretstttusrvcg l0 (410.{
AK), lcn dczc rcchtsgcldig vcrtcgcnl.oordigd rloor ltaar zclÍitandig b*,ocgd stattttitit'
rlilcctcur. tlc ltcer I'1.\V, Cortcttraarl. hicrtta tc ttoctttctt 'CB';

0r'cru cgcrttlc:
i) rllt lrcl l.januari l0t)5 irr rrcrking is gctrctlcti rlc Wu't op dc Vastc llockcnprijs (hicrna lc
noclllclt '\\tVt]'). IVtet tlc n'c1 u,ortlt bcoogd tlc gco-uraÍisclrc sprcidirtg crt bcschikbanrhcicl vart
troeken in stantl tc houdeu ert zovcc[ :rls nrogclijk tc bcr,orclcrcn;

ii) rlat bij Koninklijk Bcsluit vnrr J nrci 2(X)5 (13csluit Vastc 13ockcrrprijs,lticrttit te nocnlctl
'UVll') rcgcls zi.jn gcstcld tcr uitt'ocrins viut bcpalirtgcn viut tlc WVIJ;

iii)tlnt lrtikcl l5

r'an hct

llVB rtttrlct

tttcer ltct l'olgctttlc bcpitalt

L

llcTtt't's'r'ttlitlit't't' ()r'.ra(tlli.s(r/i('J tttrt ttiígr't'c'l's t'tt t't'rkaltct's httttttr:rt
otttlt'rlíng (n ntel ctitt ol'trtt't.r tli.rlrilwlcttt's u.f.s1trukett tttultt'tt tatt lte'ltoc't'<'
t'tut tlt ittsttttttlltttttt/illg lrrrr rcn lisÍrihutitr-itt.fittslru('tuttt' trtel ltel oog op
Itt't ltundltrrt'(u r'(ut c<trt voltktt'rtlt' gattgtttlischt' .sprc'irling att hrsc'ltikluurhcid
r'í!il iltt",l tt.urt( iltini('r (()tu'(r,tl( ltr.trlictt t'tt ttttr:itkttilg(tr(il lcn
I c, I t o t: t, t, t, t t t t t, i t t r I t f i t(,/1(f/,J i t t N e il c r I u t t d.
2.,1/.spt'r*e,rt ttls hulocltl itt lu'l t'crslc'lil:i1tt ttitsluiIt'nd garit'ltt op tlc
ittstttttrlltotttlirtg ctt lt'inri<'hlittg t'trn dit'listt'ilttttir-itrfi'ustrttrlttttt'c'tt
t

t

Itcbltcn tritsluitt'ntl bctr&king o1t dc'dicnste'tt t'tt l<'t'tringart die nrsod:ultelijk
:ijtt t'txtr tlc rettlist,t'i,tg r(ut dot'lstcllirtgtry. lx'iloeli in ltel ce't'ste litl.

Pitt'ititÍ':

(.)"L-v

li5

{*\

IIat ltctt'eJi ortt/t,t' nt((t':
(t. (lc t(u'icr'(tI cn r'oet'v'(trtnle n tli( st:ldcn vrxtt o.f verltttrtd ltotttlctr trtt:l
d e bcu'tt t' i t tg t'u t t boc le tt tl' tt u: i c k u i l g(tr':e n voo t' t r i ! gevc rs,'
r

h. da luricve'n en yoot'v'{turdet, die gcldcn voor r;t'varltuttd ltottdt'tt tttc!
de, levering uuu yarkeller.\ vdtt hoaken ett mu:iehtilguven daor middal wut
ilie i nfi'u.sI t'ucluur : el'
r'. de ntittinrtrttt ittkrtrtlttn(rges clia gcldan yrtrsr lc levaring vun éën qí'
attkcIt: c.retrtplurett rutt e(tt bock o.f'nu:iakuitguva uutt t'crkopers doar
n i t kI e I vr r r tI a d i.t t ri h t t i e- i t ftu s t t'u t'I u u t','
t

il)dat parlijerr bi.j dcze o\/crserlkorlrst irtvulling wc'llscn tc gcven aan de in artikcl l5 lid I
BVB geborlen rnogelijklreid onr aÍ'spraken tc nli'rken met het oog op dc instandhouding van
cen rlistributie-inÍi'astructuur tcr hanclhaving van cen volcloende geograíÏsclre spreiding en
besclrikbaarhcid van boekcn en nruziekuit.r;aven voor eindaÍhenrcrs in Nederlarrd;
v) dat parrijcn als ondertleel van dc'in rrtikel l5 lid I BVB bcdoeldc distributie-inÍj'astructuur
alspraken welrscll te rnakor onltrent lret Centraal Dellot, hicnra tc noemcrr 'CD';

vi) dat partgcn voor de toepassin-e virn tleze overecnkourst het CD definiëren als de door CB
aan zor,vel uitgevers als vc.rkopers gcboclcn clistri[ruticlaciliteit voor boeken, rvaarbij CB
bocken voor allc bij het CD aangesloten uitgevcrs bervaart, titelinlormatic beschik[raar rrraakt,
titels lel'erbaar stelt en dczc rlanlens de bctrokkcn uitgevcrs levert en facturccrt aarr verkopcrs,
u,clkc distributicfacilitcit hct verkopers nrogelijk nraakt boekcn centraal te bestcllen err,
allrankclijk l,an lret gckozcn aantal aansluitclagcn bij CB, binncn enkcle rverkclagcn 'uit dcpot'
gclcvcrtl crr gcrlircturccrtl te krijgerr ontlcr {ocpassirrg van ten nrinste de overeengckonrcn
rrt i n i ur

unr- i nkoopnr

arr_rlc;

vii)dat partijen hct bcgrip'nrinrlcrcourant troek' in cle zirt van artikcl l5 lid I BVB zodarrig
\\'cnscn te verstilan tlat claaroudq-r valt cen boek tlat door clc uitgcvcr crvan leverbaar u,orcll
gcstclcl, rnaar clat op cnig lnonreut bij ccn verkoper irr Ncclcrland voor ccn cirtrlafiterner nict uit
voclrr'ilad lcvcrbalr isl

viii) dat partijen nlencrl r.lat hct CD clc clucialc sluitstccn vonnt van eclr gctlapt sartrenstclvatt
vcriurtwoordclijkhcden tlat lrcn [rintll aarr tlc cultuuqrolitickc doclstcllingcrl van clc WVB,
nanrclijk als volgl:
- t.Jitgevcrs dragcn clc vcrrnt*'oordelijkhcirl voor dc brer'cltc eu gcvarieercllreiclvan ltct
titclaanberrl;

- C't) tlraagt

r'erarttu'oonlclijkhcid ric voirnt,ililrclen tc scltcppen, u,aaronclcr cle
dckkirrgsgraacl irr hct CD tcn opzichtc van hct totalc titclaanbod vtn uitgcverijen pcmrancnt
rvordt trcvordcrtl, alsrrrctle- dc vooru'aardcn rviraronder *'oltlt bcvordcrd dat vcrkopcrs ook
daadrvcrkclijk gebruik vart ltct C'D kurrrtcn nrakerr tcr vcrrvczcnlijking van de gcogralischc
sprcicling r:n bcsclriktraarhc'itl van troekcu aart eindnÍhentcrs;
- Vcrkopcrs elraqcn tlc vcrantrroordcli.jklrcicl voor lrct in dc rvinkcl ol-r'in dc n,etrsitc
bcschikbaar houclcn van ccrl ll'cctl cn gcvalicelcl assortirnerrt van bockcn tcn trchocvc r.'an rl,-:
vcll<oo1l aitn eirtrlalircrlrcrs cr"l \.o()r lrct aurtitiedrru vurr tlc rrrogclijkhcicl aarr eindalltcrtters ortt
zorrelel cxtra kostcrr allc boeken ook in córr ol'enkelc cxcnlplal'en te lrcstellen;

Parnal"

clc'

I

Àv

i

I

ï

r,s

p;rrti.jcn Ilur oortlccl zijrr dat hct (voort)bestaan vart ltel ('D l'al elctttctttair belartg is
voor clc uitcinrlelijkc vcru,cz-enlijking van dc cloelstelling van dc WVt]. aattgez.ictt tlc
gcogrulische sprciclir":g cn bcschikbaarlrcid van bockert slccltts claarln'erkelijk voor
cindaíncrlcrs tr:cgaukcli.ik is, inrlicn cn voorzover boekcn uit lrct titclaanlrod vatt ttitgcvers,
danlizij errlt optilnalc dekkingsgraad in lret CD, lriunett enkele *'erkclagcn cloor ltecl Nederlantl
iegen dt: door cle rritgcvcr vastgcstclcle pri"js aart de klant gelevercl ktttrtten rl'ortletr;

ir)dat

x)dat partijcn cl'villt uitgaatr ilat CB ook rlct ilcrcleu ovcrccttkontstett zal slttitcrt lctteitltle <lc
gcografische sprciding en lrcschikbaarheirl van bockerr zovecl nrogeli.ik lc lrct'orderen cn het
CD altlLrs van een zo brced nrogclijkc bnsis tc r oot'zictt,
xi) d:rt C'B in hct kadcr vau tlczc ovcrccnkonrst cl ter borging valr de ltiervoor gcttoetnde
tlnclste lling van lrel CD, bliilt strcven nnar belreersing vau kostett, ottcler ttreer door
cÍ'Íiciencyvclbetering, u,clke kostcnbchcersirtg in de tarievett vor:r lrct gebrtrik vatr ltct CD
door uitgcvcrs clt door vcrkopers viur bockett vcrcliscottlccrcl zal *'oLtletli
aatt ccn be*,ttstzijtt van dc
nret hct CD gcnroeitle kosten en tcvcus aiur cen zodanig adecluaat gctrnrik vatt het CD, clat de
doclstcllingen \/alt clezc collccticr'c distributielaciliteit optintaal r'vorden gercalisccrrl;

xii) dat ook rritger,crs clt vr.rkopcrs \,au trockcn zich corttrttittercn

ovcrccnkonrst sprakc is van uitgcvcrs" verkopcrs etr eittdalltettters
dic trcgrippcrt u,ortlctr gcbnrikt in ilc zin rvaarin dc WVB tlic ltanteert ert dat, u'aar sprakc is
r an l'lockcrr. bockcn tvordcn bcclocltl \\'aarop tlc WVB val] tocllilssing is.

xiii)

dlnr rvaar in

clat,

clcz,c

vcrklarerr tc zijn ovcrcctrgekonten itls volgt:

Artikcl I - \\;crking lan hct CD
I

.l

Partijr.:n vcrplichtcn zich tot het instantlhoudcn cn wilar rnogcliik in zi.in opzct oÍ'

uirr.ocling vcrbctercn van lrct CD als collccti*,e distributicfircilitcit tcr vcrzckct'ing vrttt dc
geogralischc sprr'iding cn bcschikllllrhcid vtttt bockcn ilr Ncclcrlattd.

('l)

tcn bclrocvc van tritgcvcrs crt vcrkol)cl's vnn bockctt gcltlcrl
'l'aricvctt vun ('IJ
cle rlicustcrr crr taricr,cn zoals opge.uort.tcrt irt clc Algcr"nertc Voonvaardctt ctt
"l'itt'icvc:tt
Dc tri.i orrtlcrtckcnillg viul rlczc olcrcr-'rtkotnst gcltlcrrdc Algcntcnc Voorrvanrdctt ctt
van CB zi.ln nls t3i.illgc I aan dczc ot'crcc-ttkottrst gclrccltt.
1.2 Vr-ror tlc rrcrkirrg virn lrct

"l"usscn

zijn voor levcrittgett uit hct C'D
ntirrinrurrr llurdclsnrur'ltÈs o\,crccngckorttctt zoals vcrttrcld in tli.ilagc ll. Bi.i dczc al'sprakcrt
tusscn CAI jen tiVW cnclzi.jds cn Nl]ll irndclzi.jtls olltrent clc CD-rnirritttuut ltatttlclslttitrgcs
1.3

CAtlctr IiVW

crrcrzi.jrls crn NBb anderzi.jcls

is C13 gccn partil,

l..l C'U vcrplicht zie:lr clke trc'slclling tloor ccrr vcrkopcr irt Ncdcrlantl vatt eett oÍ'cttkclc
cxulplarcn vi.ln ccn bock uit lc \,oclcn rttct vcllctring \'1ln allc daan,oor bcnotligdc. in tli.jlagc
I r,cnrrcklc rliorstcn, rrndcr tocpassing vart dr. in clic Bi.ilagc I opgcltontelt taricvclt clt
voorrvaarr.lcn clt nrct rloorgilic vart de in t3ijllgc lI r'crtttcldc CD-rtrininrttnt hatttlclstttilrgcs.

,'\rtike l 2 - Rcik*'ijdtc I'nn heÍ (.D
2.1 CAl.l crr ti\'\\'crrclzi.ids cn Nub unrlcrzi.jds zullcn b*'ordcren clat lturt rcspccticvc
lctlcnbctlrr.jvcn hun btlckctr nrirklcls lrcl ('[) zullc'rt aanbictlctt rcspccticvelijlt trit hct C'D ztrllcrr
a
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2.2 C'll zal \'oor uitgeveri.jen zodanigcr voorrvaarden sclteppcrr dat de dckkingsgritad in hct C'[)
ten opziclrtc van lrct totalc aanbod van boeken pcrnranent u,ordt bcvorclercl en voor vcrkopcrs
zodat:igc vorJl'u,aarden clat het gebruik vau hel CD cloor velkopers lvordt bcvorderd, ecll en
ancler terclaarlu,erkelijke verrvczenlijking van de in artikel l5 lid 1 Ë|VB ventrelcle
doe

lstelling.

Artikel3 - Gelijke begunstiging
CB vcrbinclt ziclr met bctrekking tot dc clicnstverlening vanuit het CD lret principc van gclijke
bcgunstiging te hanteren, dirt rvil z.cggen dat cventuele gunstiger tarie lstelling aan derdett voor
gclijkrvaardige prestatics als rvaarop dcze overcenkonrst betrekking heefï, zonder uitstcl zitl
lciden tot tocpassing van dczclfclc gunstiger tarie lstelling aart cle partijen lrij deze
overccnkortrst.

Artikel 4 - EfÍïciencl' en kostenbervustzijn
4.1 CB z,al r,iclt inspannen naar ven'nogcn efÍicicncyverbeteringen te realiseren, opdat de
tarieven voor CD-tlicnsn,crlenirlg aan uitgevers en verkopet's van boeken waar nrogelijk
rvorclen gcrctlucccrcl.
4.2 CALJ cn LJVW enerzijds en NBb anderzijds staan te allen tijde open voor arralyses cn
voorstellen van de karrt van CB ter verbetering van dc efficiency binncn het CD en/of het
hoste nbcn ustzijn van uitgevcrs en verkol)crs van boekcn bij het gebruik dat zij van het CD
nrakcn. Dcrgclijke analyscs en voorslellen zullen itt het ovcrlcg tussen partijen altijd nrede
bcoorclcclcl n,orden tegen de aclrtergrond varr de inhoudelijke doelstelling van het CD, zoals itr
artikel l5 lid I BVB onrschreven.

r\rtikcl

5 - Jaarlijks depotoverleg
Mininraal ccnnraal per jaar vol'rcn de partijen bij dcze overccrtkonrst overlcg nrct clkaar ovcr
tlc ccononrisclrc, culluurpolitiekc cn juriclische ontrvikkclingcn in cle opzct cu uitt'oc-ring vatr
het CD.

Artikel 6 - lnrverkingtreding cn opzegging
ó,1 Dcze ovcree nkoulsl trccdt in rverking op I augustus 2007 en rvorclt aangcg$an voor ecl't
pcliotlc lopcntle tot cr1 n1Èt 3l decenrbcr 2009. De ovcrccnkonrst zal vervolgens stilzlvijgend
rvorden verlengd nrct aatrsluitcntlc pcriodcrl van tclkerrs éen jaar, tenzij één derpartijcn dc
ovr.rccnkontst opzcgt aarr llle clvcrigc pitrtijcn tegcn hct eintlc r,an cle alsdan geldenclc pclioclc.
nrct inachtnerrring viln ccn ollze*uterntijn valt ten tttirtstc trvaalí'ntaetttdct't.
(r.2 l\4ct de orrdertekcning van dczc ovcrccnkornst koml clc lopencle 'Overecrtkonlst C'entrtill
Dcllot' gcdatccrd l"[ dcccmbcr ]00"1 tc vcrvallctt.

Artikel

7 - Strijdigheid nret n'et
Intlien tlezc overecnkornst gchcclof gcdccltclijk in strijd zal blijkcn tc zijn ntct enigc
n,cttclijkc bcpalirrg, zullc'n dc claarrnce strijdigc bepalingcn uit cleze ovcreettkotnst gecl't
Itlcpassing vindcn. Partijcn zullor alsclan naclcrovcrlcg vocren orl te bcpitlen ol, etr zo ja in
hocvr.rrc. clczr-'overccnkonrst. althans \,oor zover rttogelijk, aanpassittg ol'aanvulling bclrocÍi,
darr *'cl dc gehelc ovcrecnkornst als ortvcrtrittdettd ntoct rvordctt bcscltotnvcl.

Artikcl

8 -'I'oe;lasselijk recht
011 tlczc overecnkonrst is Nederlands rccltt van tocpassittg.
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Artikel 9 - Bevoegde rechter
Uit deze overeenkontst vooftvloeiende geschillen zullen bij uitsluitirtg worden beslecht door
de Rechtbal,k te Utrecht"

Aldus overeengekonten en in zesvoud opgemaakt en ondeÍekend op 27 november2007
te Anrsterclnnr

CROEP ALCEMENE UITCEVERS

,{}w0L-VAK EN WETENSCHAP

CROEP UITG

NEDERLANDSE BOEKVERKOPERSBON D

CENTRAAL BOEKFIUIS B.V

Mede-ondertekenentle or

te:

KVB

Bijlage l: Algenrenc Voorrvaarden en Taricvcn van CB zoals geldend sirtds l-l-2007
Bijlage l[: Overzicht nrinintunr handelsntarges Centraal Depot
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