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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij een overzicht van de gemiddelde boekprijzen en de gemiddelde prijzen van een selectie audiovisuele 

producten. Deze zijn in het kalenderjaar 2018 aan u gefactureerd.  

 

Gemiddelde prijzen 2018 uitleenklare boeken:

                

Categorieën 2018 2017 2018 2017

      %       %    €    €

0. Breaking News/Express Titels       

1. Anderstalig 1,34 1,47 16,67 15,86

2. Romans volwassenen 23,61 25,00 17,23 17,16

3. Studie volwassenen 12,97 12,98 18,46 17,97

4. Verhalen jeugd 47,74 47,14 12,62 12,37

5. Studie jeugd 14,34 13,41 14,54 14,21

Totaal 100,00  100,00 14,79 14,59

15,68 15,47

Aandeel in de totale 

verkochte aantallen

Gemiddelde prijs Incl. 

bewerkingskosten

Totaal Bibliotheekprijs (winkelprijs minus korting inclusief 

bewerkingskosten) incl. BTW

 
 

 

 

De tarieven voor gereedmaken zijn in 2018 gefixeerd op € 2,44 (Week, M’zine en Standing Order) en 

€ 4,75 (losse bestellingen) per boek. (2017 = € 2,40 resp. € 4,66). Voor het jaar 2019 dient u voor de 

kosten van het gereedmaken van de boeken rekening te houden met € 2,55 voor Week, 

Aanbiedingen en Standing Order resp. € 4,75 voor Nabestellingen en € 4,00 voor Express Titels. In 

2019 zijn Week, Nabestellingen en Express Titels ook oningewerkt leverbaar tegen € 2,00 per boek.  
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2018 2017

   €    €

1. 36,70 31,28

2. 30,25 27,30

3. 32,32 32,14

4. 12,32 12,45

5. 6,42 6,28

6. Mp3 15,68 16,01

7. DVD-video’s 11,86 11,88

8. DVD-muziek 17,21 15,35

9. AVM CD (Luisterboek) 13,25 11,13

10. Blu-ray 15,00 15,78

Gemiddelde prijs Excl. 

bewerkingskosten

CD-muziek

Daisy-rom

Wii / Wii-U

Playstation

X-Box 360/ X-Box one

Gemiddelde prijzen 2018 audiovisuele producten:

 
 

De bovengenoemde bedragen zijn de prijzen inclusief de verstrekte kortingen, exclusief BTW en exclusief 

de door u gekozen inwerkmethode.  

 

Uw financieel jaaroverzicht over het kalenderjaar 2018 is per mail aan u verzonden. 

 

Toelichting  

Het jaaroverzicht geeft de totalen aan van wat er in het kalenderjaar 2018 door NBD Biblion aan u is 

gefactureerd, in aantallen, in bedragen en als gemiddelden. 

 

Het overzicht is horizontaal gesplitst in 8 kolommen (naast de kolom met de omschrijving). Buiten de kolom 

‘Product Aantal’ staan alle bedragen in Euro’s. De bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Het overzicht geeft in kolom 5 t/m 7 de gemiddelde prijs per boek die wij aan u in rekening hebben gebracht 

voor de verschillende componenten. Deze prijs is uitgesplitst naar de 5 (hierboven onder  ‘Uitleenklare 

boeken’ genoemde) categorieën. 

In kolom 1 t/m 4 staan de totalen van de aantallen en de bedragen die u van ons in het kalenderjaar 2018 in 

rekening heeft gekregen inzake de uitlevering op o.a. de wekelijkse aanbiedingen op aanschafinformatie en 

de uitlevering vanuit de bibliotheekboekhandel. 

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Marc Bruggeman 

Manager Financiële Zaken 

 

T (079) 3440 356 

E marc.bruggeman@nbdbiblion.nl 


