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1. Voorwoord 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
De Taskforce Boekencontract is opgestart in november 2015. Sindsdien heeft zij meerdere 
gesprekken gevoerd met verschillende potentiële studieboekenleveranciers. De bevindingen zijn in 
dit onderzoeksverslag per boekenleverancier uiteengezet. Voor een duidelijke vergelijking van de 
verschillende partijen zijn de opties naast elkaar gezet in een tabel.  
De Taskforce hoopt dat de ALV dat op basis van dit verslag een voorkeur kan uitspreken over de vier 
opties. De Taskforce is uiteraard bereid vragen te beantwoorden en verduidelijking te bieden, waar 
dat nodig is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Taskforce Boekencontract 
 
Pam Huisintveld 
Mesian Tilmatine 
Shanta Wissink 
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2. Boekenservice.nl 
 
De eerste optie voor een boekenpartner is Boekenservice.nl. Het bedrijf is gevestigd in Almere. Ze 
leveren al 17 jaar studieboeken aan studenten in het hoger onderwijs waardoor ze verschillende 
contacten hebben met hogescholen, universiteiten en opleidingsinstituten. Gemak, kwaliteit en 
persoonlijke service zijn voor hen erg belangrijk. Tijdens het gesprek heeft de Taskforce contact 
gehad met Dirk Lafleur en een collega. 
 
Contact 
Boekenservice.nl geeft aan dat er één vaste contactpersoon voor SPiN als vereniging zal komen. De 
bestellers krijgen naast een e-mailadres ook een telefoonnummer dat ze kunnen bellen bij 
leverproblemen, vragen en dergelijke. Dit kan in een bepaalde mate handig zijn, omdat hierdoor wat 
werklast voor het bestuur wegvalt, maar verliest het bestuur hierdoor uiteraard ook een beetje de 
controle en overzicht. 
 
Contract 
Het voorgelegde conceptcontract bestaat uit een samenwerkingsovereenkomst en een bijlage met 
algemene voorwaarden. Het contract loopt volgens het voorstel 3 jaar met een opzegtermijn van 5 
maanden. 
 
Sponsoring en korting voor leden 
In het laatste gesprek heeft Boekenservice.nl aangegeven dat de tot nu toe geldige deal met 
Studystore sowieso op deze manier voortgezet kan worden. Dit betekent dat zij SPiN minimaal 5% 
provisie per verkocht Engelstalig studieboek aanbieden, alsmede de huidige 10% korting op de 
prijzen van de studieboeken die leden sowieso krijgen, in combinatie met een laagste prijsgarantie. 
De hoogte van de provisie staat open ter discussie bij het uitwerken van het eindcontract. 
Ook wat betreft de Nederlandstalige boeken hanteert Boekenservice.nl een vergelijkbaar beleid als 
Studystore; door het inrichten van zogenaamde bestelperiodes kunnen voor leden tijdelijk lagere 
prijzen aangeboden worden dan normaal gesproken door de wet is toegestaan. Sponsoring voor 
Nederlandse studieboeken bieden ook zij niet. 
Boekenservice.nl staat verder ook open voor onderhandelingen voor een algemene korting voor 
SPiN-leden op alle via boekenservice.nl verkrijgbare boeken.  
 
Webshop 
De taskforce heeft al een voorbeeld gezien van hoe een SPiN-webshop van Boekenservice.nl eruit 
zou kunnen zien; hij onderscheidt zich nauwelijks van de webshop die StudyStore op dit moment ter 
beschikking stelt. De webshop gaat via de naam van SPiN en het logo of de naam van 
boekenservice.nl verschijnt nergens, als de vereniging dit zo wenst. Een Engelstalige versie van de 
pagina zal er ook komen. Er is de mogelijkheid door een vinkje aan te geven dat men de bestelde 
boeken op de SPiN-kamer geleverd wilt hebben in plaats van aan huis, het adres van de SPiN-kamer 
hoeft dan niet ingevuld te worden zoals tot nu toe wel het geval is. 
Op de webshop kunnen SPiN-leden een eigen account aanmaken en aangeven of ze wel of niet lid 
zijn of lid willen worden. De overige procedure blijft dus ook hetzelfde als tot nu toe met StudyStore.  
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Levering 
Er zijn verschillende mogelijkheden van levering. Zo kunnen studenten ervoor kiezen de 
studieboeken of thuis te laten bezorgen of op de SPiN-kamer. Thuisbezorging in Nederland kost 1,95 
euro en in Duitsland iets boven de 2 euro. Alle bestellingen die voor een bepaalde deadline naar de 
SPiN-kamer besteld worden, worden in één keer gratis geleverd. 
De levertijd binnen Nederland bedraagt in principe één werkdag, dit is echter afhankelijk van PostNL 
of de alternatieve postbezorger waarvoor gekozen kan worden door Boekenservice.nl. Verkeerde 
bezorgingen worden uiteraard teruggenomen en vervangen of het geld wordt gerestitueerd, als het 
de schuld van de leverancier is. Ook als het laatste niet het geval is, kunnen boeken binnen 14 dagen 
geretourneerd worden, mits er geen schade aan is gebracht door de besteller. 
 
Mogelijkheden 
Klanten kunnen tussen de volgende betaalmethodes kiezen: PayPal, iDeal, afschrijving (éénmalige 
machtiging), CreditCard en mogelijk toekomstig ook SOFORT.   
 
Extra punten 
Boekenservice.nl geeft aan zoveel mogelijk werk van de studieverenigingen uit handen te willen 
nemen. Dit houdt niet alleen het directe contact via de openbare belnummer in, maar ook dat ze zelf 
proberen contact te leggen met het secretariaat van het onderwijsinstituut om de benodigde 
informatie over de studieboeken te verkrijgen. Ook vergelijken ze de door ons opgestelde 
bestellijsten met de studiegids. Dit zou eventueel veel werkdruk van de Commissaris Onderwijs 
kunnen wegnemen. Deze service is echter niet contractueel vastgelegd, maar een vrijwillige dienst 
die door Boekenservice.nl verleend wordt. 
Als alternatief voor al dit biedt Boekenservice.nl ook een duidelijk losser partnerprogramma; 
vergelijkbaar met het aanbod van Bol.com. 
 
Referenties  
Desda (Wiskunde), Sigma (Moleculaire Levenswetenschappen en Scheikunde), Leonardo (Science) en 
Umoja (Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies) zijn overgestapt van StudyStore naar 
boekenservice.nl en zij geven allemaal aan dat ze uiterst tevreden hiermee zijn. Babylon 
(Bedrijfscommunicatie) overweegt ook om de overstap te maken. 
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3. Bol.com 
 
De tweede optie voor een boekenpartner is Bol.com. Het bedrijf is gevestigd in Utrecht en in 1999 
opgericht. Bol.com verkoopt naast boeken onder andere dvd’s, games, elektronica en computers. 
Sinds kort willen ze meer samenwerken met studieverenigingen; door een uitbreiding en aanpassing 
van hun partnerprogramma; een vrije, niet-exclusieve vorm van samenwerking die ze al met zo’n 
20.000 webpagina’s hebben. Tijdens het gesprek heeft de Taskforce contact gehad met Jan Willem 
van Dijk. 
 
Contact 
Er is waarschijnlijk geen vaste contactpersoon. Leden kunnen bij vragen de klantenservice van 
Bol.com mailen, bellen of via live-chat bereiken. 
 
Contract 
Tot nu toe werkt Bol.com niet met vaste contracten, maar met heel eenvoudige 
sponsoringsovereenkomsten. Vanaf aankomend jaar zal dit misschien veranderen omdat meerdere 
studieverenigingen de wens voor een vast contract geuit hebben voordat ze een samenwerking 
wilden aangaan. 
In principe bestaat de samenwerking uit niet veel meer dan een hyperlink waarop leden kunnen 
klikken om doorgeleid te worden naar een subpagina van Bol.com, die alleen maar via deze link te 
bereiken is. Daar krijgt men de door ons opgestelde lijst van benodigde studieboeken te zien en voor 
alle boeken die op deze manier besteld worden, krijgt de vereniging provisie. 
 
Sponsoring 
Voor studieverenigingen bedraagt de provisie 8% van de prijs van alle verkochte boeken op de lijst. 
Deze lijst kan in principe ook met aanvullende literatuur aangevuld worden. Verder geeft Bol.com 
aan, op studieboeken geen korting voor leden te kunnen geven, aangezien hun prijzen sowieso al zo 
laag als voor hen mogelijk zijn. 
 
Webshop 
SPiN krijgt geen eigen webshop, maar alleen subpagina op Bol.com met eigen link. Het is niet 
mogelijk om bij een Bol.com-account aan te geven dat men SPiN-lid is. Ze werken met codes, deze 
zouden bijvoorbeeld via een keygeneretor op de SPiN-website opgehaald kunnen worden. Daardoor 
kunnen nog steeds alleen SPiN-leden bij de codes komen en kunnen deze niet verspreid worden. 
 
Levering 
Normaal gesproken worden de boeken naar Nederland en België binnen twee dagen geleverd, tenzij 
de verkoop loopt via een externe verkoper, die andere levertijden hanteert. Naar Duitsland en 
Luxemburg zijn zo’n vijf werkdagen levertijd te verwachten. In alle gevallen is het mogelijk om de 
bestelling online te volgen.  Boeken kunnen op verzoek ook ‘s avonds geleverd worden of tegen extra 
betaling de volgende werkdag. 
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Mogelijkheden 
Bol.com biedt de volgende betaalmethodes aan: iDeal, Credit Card, cadeaubonnen, Air Miles en 
achteraf betalen. Vooral het bestaan van de laatste optie acht de Taskforce als een heel aantrekkelijk 
aanbod. 
Verder verkoopt bol.com ook tweedehandsboeken. Hier krijgt SPiN geen provisie voor, maar dit is 
wel een mooi aanbod voor de leden. 
 
Extra punten 
Deze leverancier is zeker de grootste en machtigste van de vier opties, bijna iedere student in 
Nederland is bekend met bol.com. Verder vragen ze niet om exclusiviteit, hebben een licht contract 
zonder harde boeteregelingen, ze beschikken over de nodige infrastructuur voor leveringen in grote 
stukgetallen en ze bieden een hogere provisie dan alle andere opties. Tegelijk is dit een erg groot 
bedrijf en het is onduidelijk of hierbij van een partnerschap op ooghoogte gesproken kan worden, 
aangezien ze niet echt ervaring hebben met studieverenigingen. 
 
Referenties  
Thalia (Informatica) gaat overstappen naar bol.com, Babylon (Bedrijfscommunicatie) overweegt ook 
om de overstap te maken. 
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4. Boekhandel Roelants 
 
De derde optie voor een boekenpartner is Boekhandel Roelants. Het bedrijf is gevestigd in Nijmegen 
en is al sinds 1970 een zelfstandige en onafhankelijke boekhandel. Sinds mei 2015 hebben ze naast 
de twee zaken in de binnenstad ook een vestiging op de campus van de Radboud Universiteit. Ze 
werken samen met de Radboud Universiteit zelf, het programma Radboud Reflects, Radboud in’to 
Languages en een aantal kleinere studieverenigingen van voornamelijk de Faculteit der Letteren. 
Tijdens het gesprek met hen heeft de Taskforce contact gehad met Wouter Roelants, maar ook met 
anderen van zijn tien medewerkers, waarvan vier voormalige studenten van de RU zijn. 
 
Contact 
Er is niet één vast persoon, iedereen kan benaderd worden. De twee medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor de boekenverkoop zullen voor ons waarschijnlijk het belangrijkst zijn.  
 
Contract 
SPiN tekent in principe voor één jaar, waarna het contract elk jaar stilzwijgend met één jaar verlengd 
kan worden. Het contract kan daarnaast elk jaar opgezegd worden. De opzegtermijn mag SPiN zelf 
bepalen.   
 
Sponsoring 
Op Nederlandstalige boeken geldt een korting van 10% voor het hele jaar. Het is dus niet zo dat er 
bestelperiodes zijn. Voor internationale boeken geldt 15% korting.  
Over de sponsoring is nog niets toegezegd behalve dat verwacht wordt dat beide partijen in verdere 
onderhandelingen hier in overeenstemming over komen. Op vertoon van de SPiN-sticker is het 
daarnaast ook mogelijk om korting te krijgen in de winkels.  
 
Webshop 
Er is geen eigen webshop voor SPiN, maar een kopje ‘SPiN’ op de webpagina van Roelants. Via een 
link die SPiN op haar website zet kunnen leden naar de webshop van Roelants. Ze stelden zelf het 
gebruik van kortingscodes voor, maar hier is de Taskforce Boekencontract op tegen omdat ze te 
gemakkelijk overdraagbaar zijn. Ook zou dit betekenen dat ze toegang moeten krijgen tot het 
ledenbestand om te controleren of de juiste mensen de code gebruiken. Dit lijkt de Taskforce ook 
geen goed idee in verband met de privacy van de leden en omdat zij dan veel werk hebben aan het 
controleren van de personen. De Taskforce stelde voor om een speciaal account voor SPiN-leden aan 
te maken. Ze gaan kijken naar deze mogelijkheid. 
 
De contributie-regeling bij het bestellen van boeken zoals SPiN die nu gebruikt wordt lastig te regelen 
bij Roelants. Met de contributie-regeling wordt bedoeld dat mensen bij het bestellen van de boeken 
gelijk aan kunnen geven of ze lid willen worden van SPiN als ze dit nog niet zijn. Deze leden betalen 
dan ook direct de 12 euro contributie, wat later aan SPiN wordt uitbetaald door de 
boekenleverancier. Roelants wil wel kijken naar deze mogelijkheid, maar zij gaven aan dat het een 
lastige optie voor hen was om de contributie te laten betalen door leden en dit naar SPiN over te 
maken.  
 
Een echte klantenservice hebben ze niet. Maar voor vragen kunnen studenten langsgaan in de winkel 
op de campus of bellen of mailen. Het is mogelijk om dit contact in het Engels te voeren. Naar de 
mogelijkheid om de webshop ook in het Engels weer te geven wordt gekeken.  
Levering 
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Boven de 25 euro is verzending in Nederland gratis. Verzending kan naar de SPiN-kamer, de Roelants 
winkel op de campus of naar een woonadres. Onder de 25 euro kost bezorging 2,95 euro. Bezorging 
naar Duitsland kan, maar dit is erg duur. De prijs hiervan ligt rond de 20 euro.  
Roelants gaat nog kijken of het mogelijk is om een knop op de webshop te krijgen waar leden aan 
kunnen hun boeken te willen laten leveren op de SPiN-kamer zodat je niet het adres zelf hoeft in te 
vullen.  
Retourneren is kosteloos als het lid het boek naar de winkel op de campus of een andere Roelants 
winkel brengt.  
De levertijd van Nederlandse boeken wordt geschat op 2 tot 3 werkdagen. Voor Engelse boeken is dit 
4 tot 5 werkdagen. Deze levertijd betreft de levering bij Roelants, dus nog niet bij de koper.  
 
Mogelijkheden 
Op dit moment heeft Roelants geen betaalmogelijkheden voor buitenlandse studenten. Deze 
studenten moeten momenteel naar Roelants mailen om de betaling te regelen. Bij SPiN is het aantal 
buitenlandse studenten te groot om deze methode te handhaven. Bij Roelants willen ze gaan kijken 
naar mogelijkheden om verschillende betaalmethoden voor buitenlandse studenten toe te voegen.  
Mogelijkheden voor tweedehands boekenverkoop heeft Roelants nog niet. In overleg willen ze dit 
wel opstarten.  
 
Extra punten 
De literatuurlijst dienen we, net zoals bij Bol.com en Studystore, ook hier helemaal zelf aan te 
leveren.  
Mocht het onmogelijk zijn voor Roelants om een boek te leveren dan zullen ze dit mailen en ons 
eventueel naar een andere leverancier verwijzen.  
Bij Roelants zijn ze aan het uitzoeken of ze SPiN-leden korting kunnen geven op andere boeken die 
bij Roelants te koop zijn. 
Ze geven niet de laagste prijsgarantie, boeken kunnen ergens anders best goedkoper zijn. 
Door de aanwezigheid op de campus en in de stad is Roelants duidelijk beter bereikbaar en 
benaderbaar dan de andere drie online-bedrijven (voor SPiN als voor de leden) en heeft onder een 
aantal Nijmeegse studenten wellicht al bekendheid. 
Op dit moment twijfelt de Taskforce nog of Roelants de mogelijkheden heeft om in samenwerking te 
gaan met zo’n grote en complexe klant als SPiN. Ze zouden voor SPiN erg veel moeten veranderen 
aan hun werkwijze, zoals hierboven werd benoemd, en hebben ook nog geen ervaring met zo’n grote 
vereniging als SPiN. Ze laten duidelijk zien dat zij zich hier in Nijmegen een positie willen verschaffen 
maar mogelijk is het veiliger om nog een tijd te wachten voordat SPiN een samenwerking met hen 
aangaat.  
 
Referenties  
Roelants is pas sinds het afgelopen kalenderjaar op de campus gevestigd en werkt daarom nog niet 
met veel grote studieverenigingen samen. Wel werken ze samen met de Radboud Universiteit zelf, 
het academische programma Radboud Reflects en de universitaire taalschool Radboud in’to 
Languages. Bij de laatste worden deels vergelijkbare stukgetallen aan bestellingen verzorgd als bij 
SPiN het geval zou zijn. Verder heeft Roelants sinds dit verenigingsjaar een contract met de 
Studievereniging Halo (Masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie) Zij geven aan dat ze de 
samenwerking als erg prettig ervaren. In het begin liep niet alles even soepel maar de medewerkers 
bij Roelants deden erg hun best om alles dusdanig aan te passen dat Halo snel geen klachten meer 
had.   
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5. Studystore 
 
De vierde optie voor een boekenpartner is Studystore. SPiN heeft momenteel een driejarig contract 
met Studieboeken.com lopen tot 1 augustus 2016. Omdat Studieboeken.com twee jaar geleden 
opgekocht werd door Studystore, is dit sinds twee jaar in de praktijk een contract met Studystore. Ze 
werken met meerdere verenigingen samen waarvan in Nijmegen SPiN en de JFV de grootste zijn. 
Tijdens ons gesprek heeft de Taskforce Boekencontract contact gehad met de vaste contactpersoon 
Anouschka van ’t Haar-van Driel. 
 
Contact 
Er is contact met één vaste persoon, Anouschka van ‘t Haar-van Driel. In het verleden is dit soms mis 
gegaan, maar er zijn veranderingen uitgevoerd om dit in de toekomst te voorkomen. Zo wordt er 
bijvoorbeeld een chatfunctie en/of telefoonnummer toegevoegd aan de webshop, waardoor 
studenten gemakkelijk direct in contact kunnen komen met Studystore. 
 
Contract 
Er zijn vier verschillende contracten. Ten eerste de Samenwerkingsovereenkomst, die gaat over de 
gemaakte afspraken. Ten tweede de Service Level Agreement die specifiek gaat over de bestelling en 
levering. Ten derde de sponsorovereenkomst, deze gaat over de sponsoring van SPiN. En als laatste 
de Webwinkel overeenkomst, deze overeenkomst is gesloten met IT Departement, via Studystore, en 
gaat over de webwinkel. Alle contracten zullen lopen van 1-8-2016 tot 1-8-2019. Hierna kan de 
overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met een periode van 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 3 
maanden. 
 
Sponsoring 
Studystore geeft 10% korting op Nederlandstalige boeken als er sprake is van een collectieve 
bestelling tijdens de bestelperioden (de bestelperioden die Boekenservice.nl ook hanteert om op een 
lager dan normaal toegestane prijs te komen. Hiervoor moeten er meerdere exemplaren van één 
titel of verschillende titels in één keer besteld worden. Deze collectieve bestelling vindt in principe 
altijd plaats, doordat de bestellingen formeel gezien allemaal via SPiN lopen. Bij andere bestellingen 
van Nederlandstalige boeken geldt een korting van 5%.  
Op internationale boeken zal Studystore altijd 15% korting geven op de Studystore winkeladviesprijs 
inclusief btw. Studystore streeft in hun nieuwe contract naar een prijs die lager igt dan bij 
concurrenten. Dit wordt dagelijks gecontroleerd, wat onder omstandigheden kan betekenen dat 
leden die later bestellen dan andere leden, eventueel een lagere prijs betalen. Dit is in het verleden 
op verzoek van SPiN ook al weleens gebeurd, dit was toen echter nog niet contractueel vastgelegd, 
omdat het contract met Studieboeken.com wat verouderd was, aldus Studystore. 
 
Studystore verstrekt SPiN een variabele sponsorbijdrage van 5% over de netto omzet, na toepassing 
van afgesproken kortingspercentages en exclusief btw. 
 
Webshop 
De webshop blijft zoals die nu is op de SPiN-website. Ook wordt het mogelijk om naast de 
Nederlandstalige webshop ook een gehele Engelstalige webshop in te bouwen. Uiteraard is het ook 
mogelijk om het bestaande ‘dropdown’ menu, waarin je kiest voor welk jaar en welke periode je 
boeken wilt bestellen, naar wens aan te passen. 
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Er is aangegeven dat de webshop voortdurend geoptimaliseerd wordt. Zo zal de levertijd vermeld 
worden in de webshop, wordt het voor studenten zelf mogelijk om te kunnen annuleren en wordt 
retourneren gemakkelijker gemaakt. Verder zijn ze bezig met ontwikkelen van een telefoonnummer 
en/of chatfunctie voor de klantenservice. Op dit moment beschikken ze al over een e-mailfunctie. 
 
Momenteel is het voor nieuwe studenten mogelijk om meteen lid te worden van SPiN en zo gebruik 
te maken van de contributieregeling. De contributie wordt dan in eerste instantie betaald aan 
Studystore en daarna terugbetaald aan SPiN.  
 
Levering 
Het is mogelijk om boekenpakketten thuis te laten bezorgen en op de SPiN-kamer te laten leveren. 
De verzendkosten naar Nederland, België en Duitsland zijn 1,95 euro. 
 
Met het nieuwe contract wordt het ook mogelijk om alle bestelde boekenpakketten voor een 
bepaalde datum te verzamelen en in één keer uit te leveren aan SPiN. Hier zijn dan geen 
verzenkosten aan verbonden voor SPiN of voor de studenten.  
Verder komt er de mogelijkheid om het boekenpakket aangetekend naar huis te verzenden. Dit kan 
zowel binnen als buiten Nederland. De besteller krijgt hiervoor een track and trace code. In principe 
wordt het boek overal binnen 5 tot 6 werkdagen geleverd.  
Retourzending is mogelijk, wordt niet al te graag gezien door Studystore. In de praktijk waren er 
echter nooit klachten over.  
 
Mogelijkheden 
Het is nu al mogelijk om bij StudyStore te betalen met iDeal, CreditCard en SOFORT. Hier zal ook 
PayPal aan toegevoegd worden. 
Op dit moment is de tweedehands boekenverkoop al mogelijk in de webshop. 
 
Extra punten 
De literatuurlijst dient SPiN ook hier zelf aan te leveren.  
Er geldt een exclusiviteitsclausule bij Studystore, maar mocht het boek niet geleverd kunnen worden 
door Studystore, dan geldt er een uitzondering om het boek elders te bestellen.  
De verouderde, inflexibele, zogeheten ‘UK-list korting’ van het contract met Studieboeken.com 
wordt gewijzigd naar de ‘Studystore korting’. De ‘UK-list’ is een lijst met vaste afgesproken 
boekenprijzen. Door de verandering van ‘UK-list korting’ naar ‘Studystore korting’ kan altijd de 
voordeligste prijs worden aangeboden, maar prijzen kunnen tijdens de bestelperioden mogelijk 
veranderen. 
Studystore heeft veel ervaring met SPiN en weet hoe alles gaat bij SPiN. Ze hebben de beschikking 
over data van een aantal jaren oud, over stukgetallen van bestellingen en weten ondertussen veel 
over de structuur van de Psychologie bacheloropleiding. Dit is volgens SPiN een hele belangrijke 
factor. 
In het verleden waren er vaker problemen wat betreft de levertijden of de inhoud van de webshop. 
Dit lag echter niet altijd aan Studystore, maar vaak ook aan PostNL, uitgeverijen of soms ook aan 
SPiN. Het probleem van Studystore was dat de communicatie steeds moeilijk verliep, zowel met het 
bestuur als met onze leden. Dit is in het afgelopen jaar opmerkelijk verbeterd en Studystore belooft 
dit ook toekomstig te willen verbeteren door additionele diensten zoals de toevoeging van een 
telefoonnummer en/of chatfunctie aan de webshop. Ook is de grote groeifase van Studystore 
ondertussen voorbij, die volgens de Taskforce de oorzaak van veel van de bovengenoemde 
problemen was. Het laatste jaar hebben een aantal verenigingen Studystore verlaten. StudyStore zit 
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daardoor op dit moment in een positie dat ze er veel waarde aan hechten om in de toekomst te 
blijven samenwerken met SPiN. Dit zou erg voordelig kunnen zijn voor SPiN. 
 
Referenties  
De Utrechtse Faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen Alcmaeon heeft haar contract met 
Studystore vorig jaar na langdurige onderhandelingen verlengd en geeft aan nu vrij tevreden te zijn. 
Daarnaast bevestigt in Nijmegen den GWS (Sociologie) onze indruk dat Studystore de laatste tijd veel 
moeite doet om zich te verbeteren. De voorgaande commissarissen onderwijs van SPiN gaven aan 
dat de communicatie en betalingen vaak moeizaam verliepen. Dit was vooral in het derde, vierde en 
zesde verenigingsjaar zo. In het vijfde verenigingsjaar ging het goed, maar toen was het contract met 
Studieboeken.com van kracht. In het zevende en achtste verenigingsjaar zijn tot nu toe nauwelijks 
klachten. Ook dit laat zien dat Studystore verbetert qua contact en betalingen. 
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6. Vergelijkingstabel 
 

 Boekenservice.nl Bol.com Boekhandel Roelants StudyStore 
Contact Één vast persoon Geen vast 

persoon 
Geen vast persoon 
(vooral 
verantwoordelijken 
boekenverkoop) 

Één vast 
persoon 

Korting op 
Nederlandstalige 
boeken 

10% Bol.com-prijs 10% hele jaar 10% 

Korting op 
internationale 
boeken 

15% - is 
onderhandelbaar 

Bol.com-prijs 15%  15% (op 
StudyStore prijs)  

Sponsoring Minimaal 5% van 
omzet 
internationale 
boeken 

8% van alle 
omzet 

Nader te bepalen 5% van omzet 
internationale 
boeken (excl. 
btw) 

Korting op alle 
boeken 

Onderhandelbaar,  Bol.com-prijs Ja, indien wettelijk 
toegestaan 

? 

Webshop Ja (ook Engels) Eigen link Ja (Engels?) Ja (ook Engels) 
Klantenservice Mail en telefoon Mail, life-chat 

en telefoon 
Langsgaan, mailen of 
bellen 

Mail. Chat en/of 
telefoon komt 
nog 

Contributie regeling Ja Nee Nog niet Ja  
Levering NL Ja (€1,95) Ja (boven €20 

gratis, onder 
€20 kosten 
€1,99) 

Ja ( boven €25 gratis, 
onder €25 kosten 
€2,95)  

Ja (€1,95) 

Levering Duitsland Ja (wat duurder) Brievenbus: 
€3,45 Pakket: 
€4 tot €8 

Ja (> €20) Ja (€1,95) 

Levering SPiN-kamer Ja (gratis) Ja Ja Ja (gratis) 
Retourzending Ja Ja Ja Ja 
Levering tijd Officieel 1 

werkdag 
Nederland: 
binnen twee 
werkdagen 
Duitsland: 
ongeveer vijf 
werkdagen 

Nederlandse boeken 
2-3 dagen, Engelse 
boeken 4-5 dagen 

5 - 6 dagen 

Betaalmethodes PayPal, iDeal, 
eenmalige 
machtiging en 
CreditCard, (evtl. 
SOFORT) 

iDeal, Credit 
Card, 
caedaubons, Air 
Miles en 
achteraf 
betalen 

Geen buitenlandse 
betaalmogelijkheden  

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

Tweedehandsboeken Nee Ja Nee Ja 
Referenties Zie daar Zie daar Zie daar Zie daar 

 
 


