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Zoals vastgesteld op de ALV van 29 februari 2016 hebben SPiN en de Taskforce een voorkeur voor 
een nieuw boekencontract met StudyStore. Dit contract heeft de Taskforce na de ALV in overleg met 
StudyStore uitgewerkt. Daarbij is StudyStore SPiN erg tegemoet gekomen; dit is het sterkst te zien in 
het feit dat de provisie op boeken van niet-Nederlandse uitgeverijen omhooggegaan is naar van 5% 
naar 6%. Op veel andere gebieden is dit nieuwe contract ook voordeliger voor SPiN, zoals 
bijvoorbeeld de garantie van verkorte levertijden. Dit definitieve contractvoorstel ligt voorafgaand 
aan de ALV ter inzage op de SPiN-kamer en tijdens de ALV in de zaal. 
Terwijl de Taskforce haar pijlen richtte op StudyStore kreeg ze onverwachts een nieuwe offerte van 
Boekenservice.nl. Zij bieden maar liefst 7% provisie voor deze boeken. De Taskforce denkt echter dat 
er te weinig tijd is om op dit moment nieuwe onderhandelingen te beginnen en houdt er rekening 
mee dat Boekenservice.nl vooralsnog geen ervaring heeft met levering aan grote 
(studie)verenigingen. De Taskforce denkt onder andere daarom nog steeds dat StudyStore voor nu 
de beste keuze is, aangezien daar nu een nieuw voordelig contract met hen klaarligt. Verder blijft het 
zo dat StudyStore een bewezen betrouwbare partner is en dat het contract bovendien maar een jaar 
looptijd heeft (met stilzwijgende verlenging). Desondanks wil de Taskforce deze offerte graag met de 
ALV delen en zet zij in de onderstaande tabel nog een keer overzichtelijk de meest belangrijke 
punten op een rij. 

 Uitgewerkt contract StudyStore Nieuwe Offerte Boekenservice.nl 

Contact Eén contactpersoon Eén contactpersoon 

Korting op Ndl. boeken 10% tijdens de bestelperiodes 10% tijdens de bestelperiodes 

Korting op intl. boeken 15% op fluctuerende StudyStore-
prijzen 

15% op fluctuerende 
Boekenservice.nl-prijzen 

Sponsoring 6% (excl. BTW) op boeken van 
niet-Nederlandse uitgevers 

7% (excl. BTW) op boeken van 
niet-Nederlandse uitgevers 

Korting op andere boeken Mogelijk via aparte bestellijsten 
die SPiN opstelt 

Voor niet-Nederlandse boeken 
sowieso mogelijk, voor 
Nederlandse boeken afhankelijk 
van Wet Vaste Boekenprijs 

Webshop Eigen Webshop voor SPiN (ook in 
het Engels) 

Eigen Webshop voor SPiN (ook in 
het Engels) 

Klantenservice Online contactformulier en mail, 
die binnen 24u (op werkdagen) 
beantwoord wordt 

Mail en telefoonnummer, zijn 
bezig met Whatsapp functie 

Contributieregeling Mogelijk Mogelijk 

Levering NL €1,95 €1,95 

Levering DE €1,95 Iets duurder  

Levering SPiN-kamer Gratis mogelijk bij collectieve 
bezorging 

Gratis 

Retourzending Via retourformulier (gratis) Gratis mogelijk 

Levertijd 2 – 3 werkdagen 1-2 werkdagen 

Betaalmethodes iDEAL en creditcard (Visa, 
MasterCard en Maestro) SOFORT 
en PayPal 

iDEAL, creditcard, SOFORT, 
machtiging, bezig met PayPal 

Tweedehandsboeken Ver- en inkoop Ver- en inkoop 

Positieve referenties UFSW Alcmaeon, Den GWS, SPiN Desda, Sigma, Leonardo, Umoja 

 


