
F Ingewerkte media  
 
Algemene voorwaarden NBD Biblion B.V 
Artikel 1 Toepasselijkheid  
1. De in dit hoofdstuk F vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen 
(Hoofdstuk A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien NBD Biblion aan 
Afnemer ingewerkte media verkoopt. 
Artikel 2 Definities 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
Ingewerkte media: Media die zijn aangepast voor gebruik in een bibliotheek.  
WvB: Wet op de Vaste Boekenprijs 
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur waarin onder meer de regels zijn vastgelegd 
die gelden voor de levering van boeken aan (openbare) bibliotheken. 
 
Artikel 3 Aanbieding 
1. Op alle aanbiedingen en leveringen van NBD Biblion aan openbare bibliotheken van 
ingewerkte media is de WvB en de AmvB van toepassing. 
2. De aanbiedingen van NBD Biblion voor de levering van media en handelsgoederen 
kunnen worden gevonden in publicaties van derden en in publicaties van NBD Biblion als 
zodanig. Bij alle prijsindicaties wordt aangegeven of ze inclusief dan wel exclusief BTW 
zijn. De opgaven zijn vrijblijvend; de uiteindelijke facturatie geschiedt in principe op 
basis van vaste nacalculatieformules. Hierin bestaat een verband met de door 
leveranciers verleende kortingen op vastgestelde winkelprijzen resp. met de door 
leveranciers aan NBD Biblion als inkooporganisatie voor de openbare bibliotheken 
geboden condities. In de nacalculatieformules zijn voorts opgenomen de prijzen van het 
inwerken volgens standaard tarieflijsten zoals geldend op het moment van factureren. 
Ten slotte zijn opgenomen de prijzen voor informatiediensten welke geleverd worden 
door NBD Biblion en in rekening gebracht op de factuur van NBD Biblion. 
 
Artikel 4 Bestelling 
1. Een eenmaal ingezonden bestelling kan niet meer worden gewijzigd. Door NBD 
Biblion geleverde goederen op basis van een door de wederpartij abusievelijk 
opgegeven bestelling kunnen, mits in onberispelijke staat, franco, uitsluitend 
geretourneerd worden na instemming van NBD Biblion. 
2. Door NBD Biblion geheel of gedeeltelijk geaccepteerde retourzendingen zullen 
gecrediteerd worden onder aftrek van administratieve kosten die in een nader te 
bepalen verhouding staan tot de bestelling. 
 
Artikel 5 Levering 
 
1. NBD Biblion is gehouden aan de richtlijnen van de uitgever terzake van de 
verkrijgbaarheid van de losse delen uit werken of series, die in meer dan één band 
verschijnen. 



2. Wanneer niets nader wordt opgegeven, kunnen media onmiddellijk in de uitlening 
worden opgenomen. Indien NBD Biblion zulks evenwel vermeldt, is Afnemer verplicht de 
betreffende titels tot de aangegeven verschijningsdatum niet in circulatie te brengen.  
 
Artikel 6 Verzendkosten 
1. Verzending geschiedt voor risico van de wederpartij doch is gedekt door een 
algemene transportverzekering. In geval NBD Biblion schadevergoeding mocht 
ontvangen wordt de wederpartij schadeloos gesteld zover als op basis van de 
verzekeringsuitkering mogelijk is. 
2. Verzendingen via de Vervoerscentrale van het Centraal Boekhuis worden franco 
afgeleverd. De kosten van een, op verzoek van de wederpartij, afwijkende verzendwijze 
worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor verzendingen buiten Nederland. 
 
Artikel 7 Reclames en klachten 
1. De door NBD Biblion geleverde goederen dienen terstond na aflevering gecontroleerd 
te worden. 
2. Door NBD Biblion abusievelijk geleverde goederen kunnen, mits in onberispelijke 
staat, worden geretourneerd en zullen volledig door NBD Biblion worden gecrediteerd. 
3. Wanneer door NBD Biblion abusievelijk geleverde goederen worden geretourneerd 
maar deze goederen reeds zijn voorzien van eigendomskenmerken van de wederpartij, 
zal 50% van de gefactureerde bedragen worden gecrediteerd. 
4. De door NBD Biblion geleverde boeken die binnen een jaar na factuurdatum niet 
blijken te voldoen aan de hoge (bind)technische inwerkkwaliteit die van NBD Biblion 
verlangd mag worden, komen in aanmerking voor kosteloze garantiereparatie. 
5. Niet aan NBD Biblion te wijten productfouten zoals misdrukken, ontbrekende en/of 
blanco bladzijden, katernen in de verkeerde volgorde e.d. (boeken) of technische 
mankementen bij niet-boekmaterialen worden zonder berekening van kosten door NBD 
Biblion vervangen of gecrediteerd, mits de uitgever/producent nog steeds actief is op de 
markt en bereid is het exemplaar te vervangen of te crediteren. 
6. Bij retourzendingen dient een volledig ingevuld retourzendingsformulier te worden 
bijgevoegd. 
7. De garantietermijn voor de technische werking en de inwerkkwaliteit van niet-
boekmaterialen bedraagt twee maanden. 
 
Artikel 8 Overmacht 
1. Indien NBD Biblion door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren, is zij 
gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden 
te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn.  
  
 


