CONTRIBUTIETARIEVEN EN VOORWAARDEN 2020
- boekhandel Het contributiesysteem kent verschillende tarieven op basis van de jaaromzet over 2019.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Omzet
€ 0 tot € 24.999
€ 25.000 tot € 49.999
€ 50.000 tot € 99.999
€ 100.000 tot € 199.999
€ 200.000 tot € 349.999
€ 350.000 tot € 499.999
€ 500.000 tot € 749.999
€ 750.000 tot € 999.999
€ 1.000.000 tot € 1.249.999
€ 1.250.000 tot € 1.499.999
€ 1.500.000 tot € 1.999.999
€ 2.000.000 en meer

Tarief boekhandel per jaar
€ 130,00
€ 210,00
€ 255,00
€ 299,00
€ 340,00
€ 390,00
€ 440,00
€ 505,00
€ 560,00
€ 625,00
€ 690,00
€ 785,00

NB 1 De contributie geldt voor een volledig kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens
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voor een jaar verlengd, tenzij BCB vóór 15 december van het lopende contributiejaar uw schriftelijke opzegging
heeft ontvangen.
Winkelketens betalen contributie per filiaal. Er wordt 1 hoofdfiliaal aangewezen, dat betaalt contributie over de eigen omzet.
Voor de overige filialen geldt een korting: 1-3 filialen: 20 % korting per filiaal; 4-6 filialen: 25% korting per filiaal;
7 en meer filialen: 33 % korting per filiaal .De hoofdvestiging geldt als factuuradres.
Het is niet toegestaan om actieproducten en promotiematerialen van BCB door te verkopen óf te leveren aan boekhandels
die GEEN contribuant zijn van BCB.
Begrip ‘omzet’: de totale omzet in 2019 exclusief BTW.
Begrip ‘contribuant’: de BCB-contribuant vult naar waarheid het aanmeldingsformulier in en heeft uitsluitend dan
recht op de voordelen die het BCB-contribuantschap biedt.
BCB kan in voorkomende gevallen verzoeken een accountantsverklaring te overleggen.
Duo-ondernemingen (die tevens boekhandel én uitgeverij zijn) dienen zich beiden apart in te schrijven. Voor de
onderneming met de laagste omzet ontvangt u 33% korting op de contributie.

