BOEKENBANK ALS REFERENTIEDATABANK VOOR DE
GEREGLEMENTEERDE BOEKENPRIJS (GBP)

AANLEVEREN VAN GEREGLEMENTEERDE PRIJZEN DOOR NIET-LEDEN

(Laatste wijziging op 20/07/2017)

1. Inleiding .................................................................................................. 3
1.1
1.2

Voor wie is dit document? ........................................................................................ 3
Doel van dit document ............................................................................................. 3

2. Gereglementeerde prijzen aanmelden ..................................................... 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Wat moet ik eerst weten?......................................................................................... 4
Het webformulier openen......................................................................................... 4
Jouw gegevens invullen ............................................................................................ 5
Een gereglementeerde boekenprijs invoeren ............................................................ 6
Gereglementeerde prijs voor meerdere ISBN’s invoeren ............................................ 7
De gereglementeerde prijzen versturen .................................................................... 7
Afwijkende prijzen binnen de GBP-termijn invoeren.................................................. 8

Pagina 2 van 8

1. Inleiding
1.1 Voor wie is dit document?
Dit document is voor de Vlaamse uitgevers (inclusief eigen beheer), importeurs en distributeurs die
boeken uitgeven of verdelen die vallen onder de regelgeving van de Gereglementeerde Boekenprijs
en die géén lid zijn van Boekenbank.

1.2 Doel van dit document
Vanaf 1 juli 2017 geldt in Vlaanderen een Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) voor algemene
publicaties in de eerste 6 maanden nadat het boek aan de consument is aangeboden. Voor meer
informatie over de GBP, zie www.boekenprijs.be. Boekenbank is de referentiedatabank voor de GBP.
Dus voor het boek verschijnt, is de uitgever of importeur verplicht om de gereglementeerde prijzen
aan te melden op Boekenbank.
Leden van Boekenbank kunnen inloggen en deze gegevens in bulk opladen. Niet-leden moeten
hiervoor gebruik maken van het webformulier. De werking van de webformulier is in dit document
beschreven.
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2. Gereglementeerde prijzen aanmelden
2.1 Wat moet ik eerst weten?
Zorg dat je eerst zeker bent of het boek onder de gereglementeerde boekenprijs (GBP) valt.
Wetenschappelijke studieboeken, wetenschappelijke vakboeken, schoolboeken en anderstalige
boeken vallen er in principe niet onder. Ook geldt de GBP enkel voor publicaties verschenen na 1 juli
2017. Tenslotte geldt het alleen voor publicaties die je commercieel aanbiedt. Heb je een ISBN
aangevraagd voor een publicatie die je gratis aanbiedt of die je in besloten kring uitdeelt aan vrienden
en familie, valt deze ook niet onder de GBP.
Bovenstaande is heel algemeen geschetst, er zijn de nodige bijkomende voorwaarden en
uitzonderingen die ervoor kunnen zorgen dat een boek toch onder de gereglementeerde boekenprijs
valt (of juist niet). Gelieve daarom eerst www.boekenprijs.be te raadplegen.

2.2 Het webformulier openen
Ga naar www.boekenbank.be en klik op “Gereglementeerde prijs invoeren”:
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2.3 Jouw gegevens invullen
In de eerste stap vragen we een paar gegevens van je. Zo kunnen we met je contact opnemen als er
iets misloopt bij het inlezen van de prijzen.
Als je een uitgever in eigen beheer bent, mag je bij “Bedrijfsnaam” gewoon je eigen naam invullen.

Klik vervolgens op “Volgende stap”.
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2.4 Een gereglementeerde boekenprijs invoeren
In de laatste stap, geef je de eigenlijke gereglementeerde boekenprijs in. Hierbij zijn ISBN-nummer,
prijs en startdatum (= effectieve verschijningsdatum) van de gereglementeerde prijs verplicht.
Tip: gebruik het

-icoontje om een kalender te openen waarmee je een startdatum kunt kiezen.

BELANGRIJK:
1. Het ISBN-nummer is 13-cijferig en zonder spaties of koppeltekens.
2. Het ISBN-nummer moet aanwezig zijn in Boekenbank. Is dit niet het geval, zie je bij het bewaren
de melding “ISBN-13 nummer is niet aanwezig in Boekenbank. Kijk het ISBN nummer na en
probeer opnieuw.”. Het kan zijn dat het ISBN-nummer aan Boekenbank moet toegevoegd
worden. Neem daarvoor contact op met ISBN@boek.be met de nodige bibliografische
gegevens van je boek.
3. De GBP startdatum mag nooit in het verleden liggen! Daarom is het belangrijk dat je de
gereglementeerde boekenprijs aanmeldt zodra je zeker weet wanneer het boek verschijnt.
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2.5 Gereglementeerde prijs voor meerdere ISBN’s invoeren
Je kunt gereglementeerde boekenprijzen invoeren voor meerdere titels zonder telkens opnieuw je
eigen gegevens te moeten invullen.
Klik hiervoor op “Voeg nieuwe ISBN/GBP prijs toe”. Er verschijnt een nieuw blokje waar je voor een
ander ISBN de gereglementeerde boekenprijs kunt invullen.

Dit kun je zo veel herhalen als je wilt.

2.6 De gereglementeerde prijzen versturen
Wanneer je klaar bent, klik je op de knop “Bewaren”. De prijzen worden verstuurd naar Boekenbank
waar ze zullen worden nagekeken en ingelezen. Ter informatie ontvang je een mail met de
gereglementeerde prijzen die je hebt ingediend.
Er wordt geen bevestiging gestuurd wanneer de prijzen zijn ingelezen. Zodra de GBP-termijn ingaat,
zal het boek wel verschijnen op de publieke website www.boekenprijs.be.
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2.7 Afwijkende prijzen binnen de GBP-termijn invoeren
Het is ook mogelijk om met het formulier afwijkende prijzen binnen de GBP-termijn in te geven:
1. één actieprijs: een actie die maximaal 3 maanden mag gelden
2. maximaal 3 serieprijzen: een afwijkende prijs omdat de titel deel uitmaakt van een serie
3. maximaal 3 combinatieprijzen: een afwijkende prijs omdat het wordt verkocht in combinatie met
een ander product
4. maximaal 3 ledenprijzen: een afwijkende prijs omdat men lid is van een bepaalde vereniging
Om afwijkende prijzen binnen de GBP-termijn in te voeren, klik je op “Voeg nieuwe speciale prijs
binnen GBP-termijn toe”. Er verschijnt dan een blokje met nieuwe velden:

Je kunt de knop “Voeg nieuwe speciale prijs binnen GBP-termijn toe” meermaals gebruiken tot je alle
afwijkende prijzen hebt ingegeven.
OPGELET:
Bij de actieprijs is de einddatum verplicht, maar de omschrijving is optioneel. Bij de andere
afwijkende prijzen is de omschrijving verplicht. Als er geen einddatum is ingevuld, stopt de
afwijkende prijs automatisch op het einde van de GBP-termijn (6 maanden na startdatum GBP).
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