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1. VOORWOORD 
 
Geachte leden van de ALV,  
 
De taskforce Boekverkoop is opgestart in oktober 2012. Sindsdien hebben wij meerdere gesprekken 
gevoerd met verschillende potentiële studieboekenleveranciers. Onze bevindingen hebben wij in dit 
onderzoeksverslag per boekenleverancier uiteengezet. Voor een duidelijke vergelijking van de 
verschillende partijen hebben wij de opties naast elkaar gezet in een tabel. 
 
Wij verwachten van de ALV dat zij op basis van dit verslag een keuze zal maken tussen de drie opties. 
Waar dat nodig is, zijn wij uiteraard bereid vragen te beantwoorden en verduidelijking te bieden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Taskforce Boekverkoop  
 

2. STUDIEBOEKEN.COM 
 
De eerste optie voor een boekenpartner is StudieBoeken.com. Dit bedrijf is gevestigd in Rotterdam 
en levert uitsluitend boeken aan verenigingen, dus niet aan particulieren. StudieBoeken.com is 
opgericht in 2005 en heeft zowel service als duurzaamheid hoog in het vaandel staan.  
Tijdens het gesprek dat wij met Roland Venekamp hebben gevoerd, hebben we meerdere aspecten 
van boekverkoop besproken.  
 
Mogelijkheden 
StudieBoeken.com biedt de mogelijkheid om een webwinkel op de SPiN-site in te bouwen. Het is een 
open webwinkel, dit wil zeggen dat deze toegankelijk is voor zowel SPiN-leden als niet SPiN-leden. Bij 
het afrekenen wordt gevraagd of de klant al lid is van SPiN en zo niet, wordt de mogelijkheid 
geboden om meteen lid te worden. Klanten kunnen via de webwinkel boeken bestellen en betalen 
via iDeal, ELV (Duitse iDeal) of creditcard. Ze kunnen hierbij kiezen voor de optie thuisbezorgen of 
afhalen op de SPiN-kamer. Boekenpakketten worden niet in het buitenland bezorgd, dus studenten 
die in Duitsland wonen, moeten kiezen voor de optie afhalen op de SPiN-kamer. De levertijd van de 
bestelling is ongeveer 2 a 3 werkdagen en de verzendkosten zijn €2,50. De pakketten worden 
geleverd in een doos met het SPiN-logo en eventueel kan er een flyer/brief/tijdschrift meegeleverd 
worden. Dit geeft ook opties voor sponsoring.  
 
Sponsoring 
StudieBoeken.com heeft een flexibel sponsoraanbod. De verhouding tussen de korting die op de 
buitenlandse boeken wordt gegeven en het percentage sponsoring dat SPiN ontvangt is door ons zelf 
te bepalen. Een voorbeeld is om 15% korting op buitenlandse boeken te geven en vervolgens 5% 
sponsoring te ontvangen. Op Nederlandse boeken biedt StudieBoeken.com 10% korting, echter 
vanwege de Wet op de Vaste Boekenprijs (voor verdere uitleg, zie paragraaf 5) wordt bij 
thuisbezorging 5% daarvan doorberekend aan de leden en 5% aan SPiN. 
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Het sponsorbedrag wordt berekend over de omzet van buitenlandse boeken (excl. BTW). De korting 
die we ontvangen is korting op de uitgeversadviesprijs. Hierdoor geeft StudieBoeken.com SPiN de 
garantie dat zij de goedkoopste is.  
StudieBoeken.com heeft aangegeven geen belang te hebben bij advertenties op bijvoorbeeld de 
SPiN-site, in de Hersenspinsels of de nieuwsbrief. Deze ruimte kan dus gebruikt worden door andere 
sponsors.  
 
Contract 
Er is door StudieBoeken.com een aantal voorbeeldcontracten opgesteld, waaronder een algemeen 
servicecontract, een specifiek boekencontract, een contract voor de webwinkel en een 
sponsorcontract. De webwinkel overeenkomst wordt gesloten tussen eLogica (een dochterbedrijf 
van StudieBoeken.com) en SPiN. StudieBoeken.com stelt een contracttermijn voor van drie jaar, met 
drie maanden opzegtermijn en automatische verlenging van één jaar.  
 
Extra mogelijkheden 
StudieBoeken.com biedt de mogelijkheid om een pinautomaat op de SPiN-kamer te zetten, die 
gekoppeld kan worden aan de bankrekening van SPiN. Hiermee kunnen dus ook andere activiteiten 
worden betaald. Het is ook een optie om activiteiten als product in de webwinkel aan te bieden.  
Alle vragen over het bestelproces, de bezorging en de betaling zullen door StudieBoeken.com 
namens SPiN worden beantwoord via een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres.  
 
Referenties 
Er is navraag gedaan bij VIP en Alcmaeon, de studieverenigingen in respectievelijk Groningen en 
Utrecht en bij de Faculteit der Managementwetenschappen in Nijmegen. Al deze verenigingen 
verkopen studieboeken in samenwerking met StudieBoeken.com en zijn zeer tevreden met de 
service en de sponsoring.  
 
Oplossingen voor huidige problemen 
De mogelijkheden die StudieBoeken.com biedt, vormen een oplossing voor zowel het probleem met 
de wet op de vaste boekenprijs als het probleem en risico van boekenopslag op de SPiN-kamer. Ook 
administratieve problemen zullen verminderd worden, aangezien de geldstromen niet via SPiN zullen 
gaan.  
 

3. STUDYSTORE 
 
De derde optie voor een boekenpartner is Studystore. We hebben op dit moment een vijfjarig 
contract met Studystore, dat tot juli 2013 loopt. Studystore is een groot bedrijf, met zowel 
boekverkoop in webwinkels als in winkels door het hele land heen. Een van de winkels is gevestigd 
op de campus in Nijmegen. Het contact met Studystore loopt via accountmanager Kirsten Hendrickx.   
 
Mogelijkheden 
Studystore biedt de optie om door middel van een webwinkel boeken te verkopen. Deze webwinkel 
draait op de server van Studystore, maar wordt aangepast naar de ‘look and feel’ van de SPiN-site. 
Klanten kunnen via de webwinkel boeken bestellen en betalen via iDeal, creditcard, doorlopend 
incasso of door middel van een factuur. Daarnaast is het mogelijk om gespreid te betalen. Leden 
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kunnen voor bezorging kiezen tussen thuisbezorgen, afhalen op de SPiN-kamer of afhalen in de 
Studystore winkel op de campus. Binnen Nederland worden geen verzendkosten in rekening 
gebracht. Studystore zal alles doen wat in haar macht ligt om de gewenste boeken tijdig te kunnen 
leveren. Wanneer bestelde boeken niet aan de verwachtingen voldoen, kan de koper de bestelling 
retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
Een andere mogelijkheid dan thuiszending is bulkverkoop. Hierbij wordt er een collectief order 
gedaan, waarna de boeken op de kamer zullen worden geleverd. De boeken worden vervolgens 
verkocht aan leden die van tevoren hebben aangegeven een boek te willen kopen. Dit moet 
aangegeven worden voordat het collectief order wordt geplaatst, anders zijn we in overtreding op de 
Wet op de Vaste Boekenprijs (voor verdere uitleg, zie paragraaf 5).  
 
Sponsoring 
Bij thuiszending geldt een korting op Nederlandse boeken van 5% volgens de Wet op de Vaste 
Boekenprijs. Voor niet-Nederlandstalige boeken zal Studystore een korting bieden van 15% op de 
Studystore prijs. De prijzen op de webwinkel fluctueren, waardoor de prijzen van niet-
Nederlandstalige boeken per dag kunnen verschillen. Dit is om te waarborgen dat Studystore de 
goedkoopste aanbieder is.  
Bij bulkverkoop geldt een korting op Nederlandse boeken van 10% volgens de Wet op de Vaste 
Boekenprijs. Voor niet-Nederlandstalige boeken zal Studystore eveneens een korting bieden van 15% 
op de Studystore prijs. 
De sponsorbonus bedraagt 3,5% van de omzet op niet-Nederlandstalige boeken. 
 
Contract 
Er is door Studystore een contractvoorstel gedaan voor een samenwerking van 2 of 3 jaar, met drie 
maanden opzegtermijn en stilzwijgende verlenging van 12 maanden. Het contractvoorstel bestaat uit 
een samenwerkingsovereenkomst en een Service Level Agreement.  
 
Extra mogelijkheden 
Studystore biedt de mogelijkheid om een pinautomaat op de SPiN-kamer te zetten, die gekoppeld is 
aan de Studystore rekening. Er is een mogelijkheid om contributie of activiteiten als product in de 
webwinkel aan te bieden. Daarnaast biedt Studystore de mogelijkheid om studentpassen aan te 
maken voor alle leden, waarmee ze in de Studystore winkel op de campus boeken kunnen kopen met 
korting. SPiN zal door Studystore op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen omtrent E-
books. Studystore zal SPiN de mogelijkheid bieden om een platform te creëren waar leden hun 
tweedehands studieboeken op kunnen in- en verkopen.  
 
Referenties 
Afgelopen jaren zijn er voornamelijk administratieve problemen geweest in samenwerking met 
Studystore. De vereniging heeft vooral negatieve ervaringen met Studystore. Voorbeelden zijn: 
Studystore houdt zich niet aan betalingstermijnen, bestelling en facturatie is niet accuraat en er is 
een onduidelijke leverprocedure. Ook andere verenigingen in Nijmegen en psychologieverenigingen 
in o. a. Enschede en Amsterdam hebben overwegend negatieve ervaringen.  
 
Oplossingen voor huidige problemen 
De mogelijkheden die Studystore biedt, vormen een oplossing voor zowel het probleem met de Wet 
op de Vaste Boekenprijs als het probleem en risico van boekenopslag op de SPiN-kamer.  
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4. NEWCLICKS 
 
De derde optie voor een boekenpartner is NewClicks. Dit is een nieuw bedrijf, welke opgericht is in 
september 2011 door twee ex-medewerkers van Selexyz. Tijdens het gesprek dat wij met Jesse 
Kröger en Erik de Boer hebben gevoerd, hebben we meerdere aspecten van boekverkoop besproken 
en deze zullen wij hieronder kort samenvatten. 
 
Mogelijkheden 
NewClicks biedt de optie om via een website, ingericht in de look and feel van SPiN, studieboeken te 
bestellen. Bestellingen kunnen bij de vereniging worden afgeleverd of thuisbezorgd worden. Voor 
thuisbezorging worden geen verzendkosten gerekend. Voor thuisbezorging in Duitsland wordt een 
toeslag van €5,- gerekend. De bestelling wordt in Nederland binnen 48 uur geleverd en in Duitsland 
binnen een werkweek. Om te verifiëren dat de desbetreffende student lid is van SPiN zal het 
studentnummer worden gevraagd. De betaling kan worden gedaan door middel van iDeal of als de 
student een buitenlandse rekening heeft via PayPal, Mr Cash en GiroPay. Deze laatste drie opties 
zullen tegen een toeslag gebruikt kunnen worden. Binnen 14 dagen kunnen de boeken retour 
worden gezonden, dit is conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot koop op afstand.  
 
NewClicks biedt ook de optie om via bulklevering studieboeken te verkopen. Hierbij wordt er een 
collectief order gedaan, waarna de boeken op de kamer zullen worden geleverd. De boeken worden 
vervolgens verkocht aan leden die van tevoren hebben aangegeven een boek te willen kopen. Dit 
moet aangegeven worden voordat het collectief order wordt geplaatst, anders zijn we in overtreding 
op de Wet op de Vaste Boekenprijs.  
 
Sponsoring 
New Clicks biedt een vast sponsorbedrag van € 4.500,-. Daar komt een variabele bonus bovenop van 
3% van de omzet van de niet-Nederlandstalige boeken. De korting op de Nederlandstalige boeken zal 
10% zijn gedurende de verkoopperiodes. Voor de buitenlandse boeken geldt een korting van 15% op 
de uitgeversadviesprijs.  
 
De advertentiemogelijkheden die New Clicks in ruil voor de sponsoring ontvangt, zullen zij niet zelf 
invullen. In overleg met ons kunnen zij hiervoor partners zoeken, die deze plekken tegen betaling 
willen invullen. De opbrengsten hiervan zullen gelijk verdeeld worden.  Zij stemmen van tevoren met 
ons af met wie ze contact zoeken zodat zij geen organisaties of bedrijven benaderen waar wij zelf al 
contact mee hebben of die niet passen bij SPiN.  
 
Contract 
NewClicks heeft ons een aanbod gedaan dat nog verwerkt moet worden in een contractvoorstel. Ze 
hebben echter toegezegd een contractvoorstel te willen doen van drie jaar met opzegmogelijkheid 
na het eerste jaar en met een stilzwijgende verlenging van één jaar.  
Op basis van onze specifieke wensen met betrekking tot bestelmoment, aanlevermomenten, 
retouren, facturatie e.d. zullen zij een draaiboek maken waarin zij alle afspraken en planningen 
vastleggen. 
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Extra mogelijkheden 
NewClicks kan tevens het aanbieden van digitaal studiemateriaal faciliteren. NewClicks zorgt voor 
adequaat verpakkingsmateriaal (zoals plastic tasjes) in geval van bulklevering en verkoop vanuit de 
vereniging. NewClicks stelt kosteloos pinapparatuur ter beschikking.  
Daarnaast heeft NewClicks voorgesteld een grotere rol te spelen bij de overdracht naar een nieuw 
bestuur, om waar nodig toelichting te geven en/of vragen te beantwoorden. 
 
Referenties 
NewClicks is een jong bedrijf. Ze ruime ervaring hebben in inkoop, verkoop en distributie van 
studieboeken. Referenties bij andere studieverenigingen zijn er niet. Wel hebben wij contact gehad 
met de VSPA, de studievereniging psychologie van de UvA. De VSPA is ook in onderhandeling met 
NewClicks en zij waren positief over het contact. We hebben professionele referenties opgevraagd, 
o.a. van het Centraal Boekhuis. Ook zij hebben positieve ervaringen met Jesse Kröger en Erik de Boer 
door hun jarenlange ervaring in het bestellen van studieboeken.  
 
Oplossingen voor huidige problemen 
De mogelijkheden die NewClicks biedt, vormen een oplossing voor zowel het probleem met de Wet 
op de Vaste Boekenprijs als het probleem en risico van boekenopslag op de SPiN-kamer.  
Omdat NewClicks een klein bedrijf is, verloopt het contact makkelijker. Er zijn maar twee mensen die 
het hele bedrijf leiden waardoor duidelijk is wie verantwoordelijk is.  
 

5. TOELICHTING OP DE WET OP DE VASTE BOEKENPRIJS 
 
De Wet vaste Boekenprijs dicteert dat in het geval van thuislevering van Nederlandse studieboeken, 
er maximaal 5% korting gegeven mag worden. In het geval van een prognose en een geconsolideerde 
bestelling (collectief order), mag er 10% korting op studieboeken gegeven worden. Vanuit de 
vereniging wordt een prognose opgesteld met het verwachte aantal boeken dat besteld zal worden. 
Hierna wordt de bestelperiode geopend en kunnen leden studieboeken bestellen. Al deze 
afzonderlijke bestellingen worden samen genomen tot een geconsolideerde bestelling (collectief 
order). Het is niet mogelijk om na deze bestelperiode boeken te bestellen met 10% korting, wel met 
5% korting.  
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6. VERGELIJKINGSTABEL 
 
 StudieBoeken.com Studystore NewClicks 
Webshop Ja Ja Ja 
Thuisbezorging in 
Nederland 

Ja (2,50 
verzendkosten) 

Ja (geen kosten) Ja (geen kosten) 

Bezorging in Duitsland Nee Nee (maar wordt 
onderzocht) 

Ja (5,00 
verzendkosten) 

Afhalen op SPiN-
kamer 

Ja Ja Ja 

Retourzending Ja Ja Ja 
Gespreid betalen Nee Ja Nee 
Bulklevering Ja Ja Ja 
Levertijd 2 a 3 werkdagen Zo snel mogelijk In NL binnen 48 uur, in 

Duitsland binnen een 
werkweek 

Korting op NL 
studieboeken 

10 % (waarvan 5 % 
naar leden en 5 % naar 
SPiN) 

5 %  10 % (maar buiten 
collectieforder 5 %) 

Korting op 
buitenlandse 
studieboeken 

15 % op 
uitgeversadviesprijs 
(variabel met 
sponsorbonus) 

15 % op 
Studystoreprijs 

15 % op 
uitgeversadviesprijs 

Sponsoring 5 % van omzet op 
buitenlandse 
studieboeken (excl. 
btw, variabel met 
korting op 
buitenlandse boeken) 

3,5 % van omzet op 
buitenlandse 
studieboeken (excl. 
btw) 

3 % van omzet op 
buitenlandse 
studieboeken (excl. 
btw) + een vast bedrag 
van €4.500,- 

Pinapparatuur Ja, kosteloos Ja, bij bulkverkoop Ja, kosteloos 
Ledenpasjes Nee Ja Nee 
Activiteiten aanbieden 
als product in 
webwinkel 

Ja Ja Ja 

Tweedehands 
boekenverkoop 

Nee Ja Nee 

Contact 1 accountmanager  1 accountmanager en 
1 vaste sales persoon 
op het kantoor 

2 vaste 
contactpersonen 

Referenties Goede referenties bij 
andere 
(zuster)verenigingen 

Negatieve referenties 
bij andere 
(zuster)verenigingen 

Geen referenties bij 
andere verenigingen, 
wel positieve 
referenties bij 
bedrijven als CB. 
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