B (INGEWERKTE) MEDIA
Artikel 1 Toepasselijkheid
De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) van toepassing, indien NBD Biblion
aan de Afnemer Ingewerkte Media of daaraan gerelateerde producten en/of diensten verkoopt. In geval van strijd tussen een
bepaling uit de algemene bepalingen en een bepaling uit deze bijzondere voorwaarden, prevaleert de laatste.

Artikel 2	Definities
In deze afdeling wordt verstaan onder:
Diensten: verrichte werkzaamheden, zoals standing order, plankklaar koppelen, selectieservice, dan wel enig ander door
NBD Biblion aangeboden dienst.
Producten: (ingewerkte) media, zoals boeken en audiovisuele media, hieraan verwante producten, tijdschriften,
intekenabonnnementen, dan wel enig ander door NBD Biblion aangeboden fysiek product.
Ingewerkte Media: boeken, audiovisuele media en aanverwante fysieke producten – zoals handelsmaterialen – die ten behoeve
van het gebruik door bibliotheken en scholen door NBD Biblion uitleenklaar zijn gemaakt.
Wet op de vaste boekenprijs: De wet van 9 november 2004 houdende regels omtrent de vaste boekenprijs inclusief wijzigingen
daarop. Hierna te noemen “Wet vbp”.
Besluit vaste boekenprijs: Het besluit van 3 mei 2005 houdende regels ter uitvoering van bepalingen van de Wet op de vaste
boekenprijs inclusief wijzigingen daarop. Hierna te noemen “Besluit vbp”.

Artikel 3

Aanbiedingen en Duur overeenkomst

1.	Op alle aanbiedingen en leveringen van NBD Biblion van Ingewerkte Media is de Wet vbp en het Besluit vbp van toepassing.
2.	De opgegeven prijsindicaties zijn vrijblijvend. De uiteindelijke facturatie geschiedt in principe op basis van vaste
nacalculatieformules. Hierin bestaat een verband met de door leveranciers verleende kortingen op de vaste boekenprijzen
respectievelijk 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 de prijslijst die geldt op
het moment van leveren.
3.	Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven lopen per kalenderjaar ongeacht wanneer zij worden aangegaan en
eindigen derhalve altijd aan het einde van het kalenderjaar.
i.	Abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen op elk gewenst moment aanvangen. Abonnementen die
per 1 januari ingaan of alsdan worden verlengd, worden aan het begin van het kalenderjaar door NBD Biblion voor
het volledige kalenderjaar gefactureerd. Abonnementen die niet aan het begin van het kalenderjaar ingaan, worden,
tenzij anders overeengekomen, 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.
ii.	De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen kunnen op verzoek van de Afnemer worden
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.	Intekenabonnementen (betreffende jaarboeken) omvatten de levering van nieuwe op moment van aanvang van het
abonnement nog niet verschenen publicaties. NBD Biblion factureert de Afnemer voor iedere verschenen publicatie zo
spoedig mogelijk na levering. Intekenabonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan. 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.

Artikel 4

Bestelling

1.	Bestellen kan zowel schriftelijk als telefonisch plaatsvinden. Schriftelijke bestelling kan geschieden door het zenden van
een e-mail, het invullen van een elektronisch bestelformulier en/of het insturen van bestellijsten, alles gericht aan
NBD Biblion.
2.	De Afnemer heeft gedurende 24 uur de tijd om de ingezonden bestelling te annuleren. Na deze 24 uur zal NBD Biblion
tot uitvoering van de bestelling overgaan en kan deze niet meer worden geannuleerd.

Artikel 5

Levering

1.	NBD Biblion is gehouden aan de richtlijnen van de uitgever van de betreffende producten terzake van de verkrijgbaarheid
van de losse delen uit werken of series, die in meer dan één band verschijnen.
2.	Tenzij anders aangegeven, kunnen Ingewerkte Media onmiddellijk in de uitlening worden opgenomen. Indien NBD Biblion
zulks evenwel vermeldt, is de Afnemer verplicht, de betreffende titels tot de aangegeven verschijningsdatum niet in
circulatie te brengen.
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Artikel 6

Verzending

1.	Verzending geschiedt voor risico van de Afnemer.
2.	Verzendingen worden via door NBD Biblion geselecteerde leveranciers franco afgeleverd. De kosten van een, op verzoek
van de Afnemer, afwijkende verzendwijze worden aan de Afnemer doorberekend. Hetzelfde geldt voor verzendingen buiten
Nederland.

Artikel 7

Garantie

1.	De door NBD Biblion geleverde Ingewerkte boeken die binnen een jaar na leveringsdatum door duidelijke fabricagefouten
niet blijken te voldoen, komen in aanmerking voor garantie. Slijtage of ander gebruik dan waarvoor de Ingewerkte boeken
zijn bedoeld, is uitgesloten van deze garantie. De garantievoorwaarden zijn te vinden op de website www.nbdbiblion.nl.
2.	De garantietermijn voor de technische werking en de inwerkkwaliteit van audiovisuele media bedraagt twee maanden.
3.	Niet aan NBD Biblion te wijten fouten zoals misdrukken, ontbrekende en/of blanco bladzijden, katernen in de verkeerde
volgorde e.d. of technische mankementen bij audiovisuele media worden zonder berekening van kosten door NBD Biblion
vervangen of gecrediteerd, mits de uitgever of producent nog steeds actief is op de markt en bereid is het exemplaar te
vervangen of te crediteren.

Artikel 8

Retourneren

1.	Door NBD Biblion geleverde Producten op basis van een door de Afnemer abusievelijk opgegeven bestelling kunnen, mits in
onberispelijke staat, franco, uitsluitend geretourneerd worden na instemming van NBD Biblion.
2.	In alle andere gevallen, zoals bij producten die bij aflevering beschadigd bleken, kan retourneren pas plaatsvinden na
overleg met NBD Biblion.
3.	Bij alle retourzendingen dient een volledig ingevuld retourzendingsformulier te worden bijgevoegd.
4.	Door NBD Biblion geheel of gedeeltelijk geaccepteerde retourzendingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen
gecrediteerd worden onder aftrek van administratieve kosten.

Artikel 9

Overmacht

1.	Indien NBD Biblion door overmacht wordt verhinderd de bestelling uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te
schorten, zoals ook bedoeld in artikel 16 lid 2 van de Algemene Voorwaarden, tot de betreffende overmacht heeft
opgehouden te bestaan, dan wel de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
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