
H Nationale Bibliotheekkaart  
Artikel 1 Toepasselijkheid 
 
De in dit hoofdstuk H vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen 
(Hoofdstuk A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien NBD Biblion aan 
Afnemer Nationale Bibliotheekkaarten verkoopt. 
Artikel 2 Definities 
 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
 
NBK: Nationale Bibliotheekkaart(en). 
 
VOB: Vereniging van Openbare Bibliotheken. 
 
Grafische personalisering: het printen van de personalisatiegegevens op de lokale zijde 
van de NBK. 
 
Elektronische personalisering: het opslaan van de personalisatiegegevens op de RFID-
chip in de NBK. 
 
Data: De elektronische data zoals aangeleverd door de bibliotheek, of een door de 
bibliotheek ingeschakelde derde, die bedoeld is voor de grafische en/of elektronische 
personalisering  
 
  
 
Artikel 3 Datamodel 
De NBK wordt geleverd conform het datamodel NBK zoals dit is vastgesteld in een 
brancheformule door de VOB 
  
 
Artikel 4 Vormgeving 
De NBK wordt geleverd conform de vormgeving zoals deze door de VOB is ontwikkeld 
voor de landelijke zijde van de NBK.  
Voor de landelijke zijde van de NBK zijn twee varianten beschikbaar, te weten een 
variant voor volwassenen en een variant voor de jeugd. De bibliotheek kan kiezen of 
men gebruik wil maken van de speciaal ontworpen jeugdkaart.  
Voor de lokale zijde is eveneens een standaard ontwerp beschikbaar.  
De bibliotheek kan voor de lokale zijde kiezen voor een eigen ontwerp binnen de 
gestelde richtlijnen en op basis van een eerste bestelling van minimaal 30.000 kaarten.  
Voor de verwerking van een eigen ontwerp in het productieproces wordt een éénmalige 
toeslag in rekening gebracht.  
Voor nabestellingen van kaarten met een eigen ontwerp van de lokale zijde in aantallen 
die lager zijn dan het aantal van de eerste bestelling, gelden afwijkende tarieven.  



De richtlijnen voor een eigen ontwerp voor de lokale zijde zijn bindend en worden 
desgewenst door NBD Biblion beschikbaar gesteld.  
De bibliotheek krijgt een proefdruk van de vormgeving ter goedkeuring voorgelegd. De 
goedkeuring dient schriftelijk te worden bevestigd.  
  
 
Artikel 5 Data 
 
De dataset die door de bibliotheek, of een door de bibliotheek ingeschakelde derde, 
wordt aangeleverd voor de personalisering van de NBK zoals ledennummers, namen 
e.d. dient te worden aangeleverd conform het daartoe vastgestelde model.  
De bibliotheek of een door de bibliotheek ingeschakelde derde dient voor de 
daadwerkelijke levering van de volledige dataset een testset aan te leveren. De testset 
dient uitsluitend ter controle of de aangeleverde data formeel valide zijn.  
De bibliotheek is geheel verantwoordelijk voor de juistheid van de data die gebruikt 
worden voor de personalisering van de NBK. NBD Biblion voert uitsluitend een formele 
validatie uit. NBD Biblion en de producent van de NBK verwerken de data as is, dat wil 
zeggen zonder enige verdere controle of aanpassing.  
De bibliotheek ontvangt een proefdruk van de NBK met de personaliseringsgegevens. 
De proefdruk is bedoeld om te controleren of de afgedrukte barcode door alle 
barcodescanners van de bibliotheek kan worden herkend en of de chip in de NBK met 
de personaliseringsgegevens uitleesbaar is met de, eventueel aanwezige, daartoe 
bestemde RFID-scanners van de bibliotheek. De goedkeuring dient schriftelijk door de 
bibliotheek te worden bevestigd. 
  
 
 Artikel 6 Levertermijn 
De levertermijn bedraagt maximaal 3 maanden en gaat in op de door NBD Biblion 
vastgestelde sluitingsdatum voor bestellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  
De sluitingsdatum geldt voor:  
Het door de bibliotheek ondertekende NBD Biblion- bestel/opdrachtformulier én  
 
Het door de bibliotheek ondertekende akkoord voor de vormgeving én  
 
Het door de bibliotheek ondertekende akkoord voor de proefdruk én  
 
De door de bibliotheek, of door de bibliotheek ingeschakelde derde, geleverde volledige 
 
dataset. 
 
Een eenmaal ondertekend bestel/opdrachtformulier kan niet meer worden gewijzigd. 
  
 
 Artikel 7 Levering 



De NBK wordt geleverd, verpakt per 300 exemplaren in een doos, op een afleveradres 
naar keuze. Desgewenst kan op elke doos worden aangegeven voor welke vestiging de 
NBK zijn bestemd.  
Meer- of minderleveringen ten opzicht van het overeengekomen aantal zijn toegestaan 
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:  
oplage tot 20.000 eenheden: 10%  
oplage van 20.000 en meer: 5% 
Het meer of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk 
verrekend. 
 
  
 
Artikel 8 Verzendkosten 
Verzending geschiedt voor risico van de afnemer, doch is gedekt door een algemene 
transportverzekering. In geval NBD Biblion schadevergoeding mocht ontvangen, wordt 
de afnemer schadeloos gesteld zover als op basis van de verzekeringsuitkering mogelijk 
is. 
  
 
Artikel 9 Facturering 
50% van de totale kosten wordt in rekening gebracht na ontvangst van het door de 
bibliotheek ondertekende NBD Biblion-bestel/opdrachtformulier en 50% van de totale 
kosten wordt in rekening gebracht na levering van de NBK. 


