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Addendum - Overeenkomst Centraal Depot - SEW-retourregeling 

 

SEW-retourregeling 

 

De ondergetekenden: 

 

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ‘Media voor Vak en Wetenschap’ (hierna: 

MVW), gevestigd en kantoorhoudende aan de Hogehilweg 6 te Amsterdam-Zuidoost, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.C. van Dalen in de functie van algemeen 

secretaris; 

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ‘Groep Educatieve Uitgeverijen’ (hierna: 

GEU), gevestigd en kantoorhoudende aan de Hogehilweg 6 te Amsterdam-Zuidoost, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Montenarie in de functie van algemeen 

secretaris; 

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ‘Koninklijke Boekverkopersbond’ (hierna: 

KBb), gevestigd en kantoorhoudende aan de Prins Hendriklaan 72 te Bilthoven, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van Everdingen in de functie van directeur; 

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Centraal Boekhuis B.V.’ (hierna: 

CB), gevestigd en kantoorhoudende aan de Erasmusweg 10 te Culemborg, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer H.W. Cortenraad in de functie van directeur; 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

a. partijen op 27 november 2007 de ‘Overeenkomst Centraal Depot’ (de Overeenkomst) zijn 

overeengekomen, waarin nadere invulling wordt gegeven aan de mogelijkheid van artikel 15 

Besluit vaste boekenprijs inzake de instandhouding van een ‘Distributie uit Depot’ distributie-

infrastructuur met het oog op het handhaven van een voldoende geografische spreiding en 

beschikbaarheid van met name minder courante boeken ten behoeve van eindafnemers in 

Nederland; 

b. in de Overeenkomst op grond van het Besluit vaste boekenprijs onder meer afspraken 

worden gemaakt over de minimuminkoopmarges die gelden voor de levering van één of 

enkele exemplaren van boeken die vallen onder de Wet op de vaste boekenprijs en die 

worden aangemerkt met de boekhandelkorting voor S- en W-boeken (welke aanduiding voor 

Partijen genoegzaam bekend is) door middel van deze distributie-infrastructuur; 

c. in de Overeenkomst afspraken worden gemaakt over de verwerkingskosten voor de afnemer 

van retouren van S- en W-boeken, maar hierover geen nadere afspraken zijn vastgelegd, en 

Partijen afspraken hebben gemaakt over de hiervoor bedoelde retouren en deze afspraken 

wensen vast te leggen in dit Addendum; 

 

komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 

Dit Addendum geldt ter aanvulling op de Overeenkomst. In dit Addendum zijn door Partijen 

afspraken vastgelegd die uitsluitend als aanvulling gelden op de Overeenkomst en de 

Overeenkomst wordt overigens niet gewijzigd. In dit Addendum zijn door Partijen afspraken 
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vastgelegd met betrekking tot de retournering door de afnemer van S- en W-boeken, welke 

afspraken hierna worden aangeduid als de SEW-retourenregeling.  

 

Artikel 2 

Voor boeken die (i) worden aangemerkt  als S- en W-boeken en (ii) worden geleverd middels een 

‘Distributie uit Depot’-levering geldt de SEW-retourregeling. Deze regeling is van toepassing voor 

alle aangeslotenen van het CB. 

 

Artikel 3 

De SEW-retourregeling houdt in dat retouraanvragen door de boekverkoper die voldoen aan alle 

voorwaarden van deze regeling, automatisch worden geaccordeerd door CB, zonder 

tussenkomst van de uitgever. De verwerkingskosten komen voor rekening van de boekverkoper. 

Creditering vindt plaats met de korting waarmee is geleverd. 

 

Artikel 4Voorwaarde is dat de aanvraag wordt gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor 

boeken die zijn besteld in de periode vanaf 15 juni tot 1 oktober geldt dat de aanvraag uiterlijk op 

14 oktober wordt gedaan. De feitelijke retourzending moet binnen 14 dagen na de retouraanvraag 

via CB Online plaatsvinden. 

 

Artikel 5 

De titels mogen niet zijn uitverkocht en moeten op het moment van de retouraanvraag nog deel 

uitmaken van het CB-assortiment. Alleen gave exemplaren kunnen worden geretourneerd. 

 

Artikel 6 

Uitgevers hebben de mogelijkheid om via CB Online aan te geven dat zij geen gebruik willen 

maken van de SEW-retourregeling. Hierdoor staat het iedere uitgever vrij de regeling wel of niet 

te gebruiken. De gemaakte keuze geldt voor alle hiervoor in aanmerking komende boektitels van 

de individuele uitgever. Wanneer uitgevers deze keuze maken, dan dienen de uitgever en 

boekverkoper zelf onderling afspraken te maken over de mogelijkheid van commerciële retouren. 

In dat geval accordeert de uitgever iedere retouraanvraag of wijst hij deze af en is dus nimmer 

sprake van automatische accordering door CB.  

 

Artikel 7 

 Geen aanpassing, wijziging of toevoeging van dit Addendum zal bindend zijn tussen partijen, 

tenzij deze schriftelijk is vastgesteld en ondertekend door alle partijen bij dit Adendum. Dit 

Addendum laat alle overige rechten en plichten die zijn vastgelegd in de ‘Overeenkomst Centraal 

Depot’ van 27 november 2007 onverlet.  

 

Artikel 8 

Dit Addendum treedt in werking op 1 april 2014 en wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Dit 

Addendum kan door ieder van de Partijen worden opgezegd tegen 1 januari van ieder 

kalenderjaar, door middel van een aangetekende brief (waarin de opzegging met redenen wordt 

omkleed) aan elk van de overige Partijen en met inachtneming van een opzegtermijn van ten 

minste vier (4) maanden. Na opzegging door een Partij, treden de overige Partijen met elkaar in 

overleg over het al dan niet voortzetten van de SEW-retourenregeling.  
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Artikel 9 

Op dit Addendum en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is 

Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze 

overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 

 

Aldus in overeengekomen, geparafeerd en ondertekend in viervoud te Amsterdam op 1 maart 

2014. 

 

 

………………………  ………………………  ……………………… 

MVW    KBb    GEU 

mw. A.C. van Dalen  dhr. M. van Everdingen dhr. R. Montenarie 

Algemeen secretaris  Directeur   Algemeen secretaris 

 

 

………………………   

CB     

dhr. H.W. Cortenraad 

Directeur   

 


