
 
 

Tarieven landelijk leveren 2019/2020 
 

 B2B Tarief  
Inclusief transportkosten 

Advies max. 
B2C-tarief 

 Excl. BTW Incl. BTW  
Landelijke leveringen door openbare bibliotheken* 
*Inclusief doorlevering van UB-materialen door 
bemiddelende bibliotheken 

€ 10,75 € 13,00 € 5,00 

Landelijke leveringen door CDR* 
*Bibliotheken die gratis uitlenen aan de klant kunnen 
een lumpsumafspraak (kwantumkorting) maken 

€ 2,64 € 3,20 € 2,00 

 
Ingangsdata: 

• 1 april 2019: tarief voor doorleveren van UB materialen 
• 1 januari 2020: tarief voor overige landelijke leveringen 

 
Toelichting transport en transportkosten: 
UB-materialen: 
Universiteitsbibliotheken versturen de aangevraagde materialen per post naar de bemiddelende 
bibliotheken. De €10,75 (excl. BTW) die zij per aanvraag aan de bemiddelende bibliotheken 
berekenen is inclusief de portokosten. De bemiddelende bibliotheek verstuurt het materiaal 
vervolgens per provinciaal transport naar de aanvragende bibliotheek, die het na afloop eveneens 
per provinciaal transport terugstuurt naar de bemiddelende bibliotheek. De bemiddelende 
bibliotheek stuurt het materiaal vervolgens per post terug naar de UB. Hiervoor maakt de 
bemiddelende bibliotheek portokosten, deze betaalt zij uit eigen middelen en berekent zij niet door 
aan de aanvragende bibliotheek. 
 
Landelijke netwerk en CDR-collectie: 
Voor het landelijk transport wordt naast het eigen transport op dit moment ook gebruik gemaakt 
van de nachtdistributieservice van een extern distributiebedrijf[1]. De POI in de provincie van de 
leverende bibliotheek haalt het aangevraagde materiaal eerst op bij de leverende bibliotheek, 
daarna wordt het per nachttransport door het distributiebedrijf vervoerd naar de POI in de provincie 
van de vragende bibliotheek. Deze POI vervoert het boek naar de vragende bibliotheek. Voor de 
retourzending wordt hetzelfde proces in omgekeerde volgorde gevolgd. De kosten voor het 
nachttransport bedragen €2,70  excl. BTW (op basis van huidige contract)  per enkele reis. 1 
De SPN onderzoekt op welke wijze de nachtdistributie per 2020 kan worden ingericht zodat de 
transportkosten in het genoemde B2B-tarief kunnen worden opgenomen.  
 

                                                      
1 Dit wordt op dit moment voor Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en 
Brabant door de POI’s betaald. De bibliotheken in de andere provincies ontvangen hiervoor zelf een factuur. 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/kern-en-basisgegevens/fysieke-bibliotheek/interbibliothecair-leenverkeer#_ftn1
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