
D Abonnementen op papieren producten  
Algemene voorwaarden NBD Biblion B.V 
Artikel 1 Toepasselijkheid  
1. De in dit hoofdstuk D vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen 
(Hoofdstuk A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien NBD Biblion aan 
Afnemer bepaalde categorieën papieren producten verkoopt. 
Artikel 2 Tijdschrift-, knipselkranten- en nieuwsbriefabonnementen 
1. Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven lopen per kalenderjaar en worden 
aan het begin van elk kalenderjaar door NBD Biblion voor het volledige kalenderjaar 
gefactureerd 
2. Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen op elk gewenst moment 
aanvangen. Voor zover een abonnement niet aan het begin van het kalanderjaar 
aanvangt, wordt, tenzij anders overeengekomen, het abonnement binnen een maand na 
levering van de eerste uitgave gefactureerd voor het op het moment van de aanvang 
nog resterende deel van het betreffende kalenderjaar. 
3. De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen worden op 
verzoek van de Afnemer nageleverd en gefactureerd, voor zover ten tijde van het 
verzoek nog voorradig. De door de Afnemer voor deze nalevering verschuldigde 
abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het 
desbetreffende kalenderjaar. 
4. Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven dienen schriftelijk en met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden bij NBD Biblion te worden 
opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de 
duur van een jaar. 
 
Artikel 3 Losbladige uitgaven 
 
Door de koop van een losbladige uitgave abonneert Afnemer zich tegelijkertijd tot 
wederopzegging doch ten minste voor een jaar op de desbetreffende losbladige uitgave 
te verschijnen supplementen.  
Abonnementen op losbladige uitgaven dienen met  inachtnemening van een 
opzegtermijn van drie maanden en voor het einde van het kalenderjaar uiterlijk 30 
september van het lopende jaar schriftelijk bij NBD Biblion te worden opgezegd, bij 
gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van een 
jaar. 
 
Artikel 4 Intekenabonnementen 
 
Intekenabonnementen omvatten de levering van nieuwe op moment van aanvang van 
het abonnement nog niet verschenen publicaties.  
NBD Biblion factureert Afnemer voor iedere verschenen publicatie zo spoedig mogelijk 
na levering.  
Intekenabonnementen kunnen op elk gewenst moment aanvangen.  



Intekenabonnementen kunnen op elk gewenst moment worden opgezegd, maar 
opzegging kan niet plaatsvinden in een periode van dertig dagen voorafgaand aan de 
geplande verschijningsdatum van de publicatie waarop het abonnement betrekking 
heeft. 
 


