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1/1 addendum FVR 

Addendum ‘Facturatie Vertrouwensretour’ uitgever 

 

 

Uitgeverij ………………….. (rel_id ………………….) hierna te noemen ‘Opdrachtgever’, geeft hierbij aan vanaf 

heden gebruik te willen maken van het retourtype Facturatie Vertrouwensretour (FVR). 

 

Voorwaarden 

• Voor FVR kan de Opdrachtgever zelfstandig en voor eigen rekening en risico retouraanvragen type FVR van 

een boekhandel (hierna ‘Afnemer’) in CB Online accorderen, waarna de Afnemer zelfstandig en zonder de 

verplichting om bewijs te overleggen de geaccordeerde titels (laat) vernietigen. 

• Daarmee is vanzelfsprekend geen sprake van retourzending naar CB, noch van retourverwerking door CB, 

dit in afwijking van artikel 22 van de Algemene Voorwaarden van Centraal Boekhuis. 

• Na goedkeuring van de Opdrachtgever verzorgt CB de creditering naar de Afnemer tegen de door 

Opdrachtgever ingevoerde crediteringskorting en op basis van de op dat moment in de administratie van CB 

bekende verkoopprijs exclusief BTW, of op basis van de door Opdrachtgever ingevoerde verkoopprijs. 

• Gelijk aan artikel 22.1 van de Algemene Voorwaarden van Centraal Boekhuis heeft de Opdrachtgever het 

recht om binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de retouraanvraag middels CB Online aan CB te berichten 

dat hij de retouraanvraag weigert, bij gebreke waarvan de retouraanvraag geacht wordt te zijn goedgekeurd 

door de Opdrachtgever. De Afnemer heeft op basis hiervan het recht op creditering en de verplichting om de 

betreffende retour(en) te (laten) vernietigen. 

• CB is geen partij in discussie tussen Opdrachtgever en Afnemer over het niet uitvoeren van een creditering 

op basis van een afkeuring van een FVR-retouraanvraag of over de vernietiging van een titel naar aanleiding 

van een FVR-retouraanvraag. CB is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de gevolgen of de 

discussies die voortvloeien uit bovenstaande onderwerpen, noch uit anderen hoofde. 

• Voor Facturatie Vertrouwensretour geldt het tarief zoals opgenomen in de ‘tarieven uitgeverij depot’ dan wel 

‘integraal’ 

 

Dit addendum geldt in aanvulling op de Dienstverleningsovereenkomst CB - uitgever die wij met u zijn 

overeengekomen, alsook in aanvulling op de van tijd tot tijd geldende Algemene Voorwaarden van Centraal 

Boekhuis, die van toepassing zijn op al onze dienstverlening. Alleen indien in dit Addendum expliciet wordt 

afgeweken van voornoemde dienstverleningsovereenkomst en/of onze Algemene Voorwaarden, prevaleert dit 

Addendum. 

 

Middels ondertekening van dit addendum verklaart u van bovenstaande voorwaarden kennis te hebben genomen 

en de consequenties ervan te begrijpen en te accepteren. 

 

Voor akkoord namens Opdrachtgever: 

 

Datum  …… - …… - ………… 

Naam:   ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres :……………………………………………………………………………….. 

 

    

Handtekening :.…………………………………………………………………………… 

 

*U kunt het ondertekende addendum mailen aan uw accountgroep, of kosteloos naar ons opsturen via:  

CB, t.a.v. Customer Service Uitgeverij, Antwoordnummer 17, 4100 VB Culemborg. 

 


