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FAQ Standing Order voor de Schoolbibliotheek
Vraag: Hoeveel boeken ontvang ik per jaar?
De genoemde aantallen ontvangt u verdeeld over het jaar. De aantallen zijn gebaseerd
op de gemiddelde grootte van een schoolbibliotheek en het geadviseerde
vervangingspercentage.
Vraag: Zit er overlap in titels in de verschillende abonnementen?
Ja. De titels die in een ‘klein’ pakket zitten, zitten ook in het grote pakket. Ook tussen
laag/gemiddeld en hoog leesniveau zal er zo nu en dan wat overlap zitten. Dit zijn dan
met name de populaire titels.
Vraag: Kan een abonnement afgesloten worden op elk gewenst moment in het
jaar?
U kunt op ieder moment in het jaar instappen. U ontvangt de eerste levering dan het
eerstvolgende moment van uitlevering (maart/juni/september/december).
Vraag: Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?
U kunt tot een maand na iedere levering uw abonnement opzeggen. Dan ontvangt u bij
de volgende levering geen boeken meer.
Vraag: Wat zijn de kosten voor de verschillende abonnementen?
De prijzen zijn niet vast omdat ze afhangen van de prijs van de boeken die geselecteerd
worden. Op basis van onze historische data hebben wij een prijsindicatie opgemaakt.
Klein (75 titels op jaarbasis) ca. 1043,- euro en
Groot (140 titels op jaarbasis) ca. 1965,- euro.
Deze berekening is is inclusief bind- en verzendkosten (hierbij is gerekend met een
gemiddelde boekprijs van 14,03 euro, een gemiddelde korting van 20% en een bindprijs
van 2,75 euro).
Vraag: kunnen we zelf kiezen hoeveel titels we afnemen, en kunnen we per
dBoS verschillende aantallen afnemen?
Nee, dat is niet mogelijk.
Vraag: Kunnen we na verloop van tijd indien nodig de aantallen naar boven dan
wel beneden bijstellen?
U kunt tijdens het lopende jaar wisselen van een klein naar een groot abonnement, of
andersom wanneer het aantal boeken dat u ontvangt toch te veel of te weinig blijkt.
Vraag: Worden er kalenderjaren of schooljaren aangehouden?
U kunt op elk gewenst moment starten met een abonnement. U bent niet gebonden aan
school of kalender jaren. Op jaarbasis (12 maanden) selecteren we het aantal titels per
SO.
Vraag: Wordt de aanduiding voor het Standing Order-abonnement, SB1, SB2,
SB3 en SB4 ook op de wekelijkse a.i.'s gezet?
Het selectieproces voor de SO dBos is anders dan voor de normale SO’s. We selecteren
de titels voor de SO’s achteraf. Dus op het moment dat een titel in de week verschijnt
kunnen wij nog niet aangeven dat een titel ook in een SO dBos zit. We publiceren wel
een dynamische lijst op de website met de geselecteerde titels.

