
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMBARGOCONTRACT 

EERSTE VERKOOPDAG ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016 
 
 
Amsterdam,  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In dank hebben wij uw bestelling ontvangen voor de levering van _____ exemplaren van 
Harry Potter en het Vervloekte Kind Deel Een en Twee.  
 
Door ondertekening van dit embargocontract accepteert u de volgende 
leveringsvoorwaarden: 
 
Vaste verkoopprijs:  Deze titel mag in Nederland aan consumenten uitsluitend 

verkocht worden tegen de vaste bruto verkoopprijs van € 19,90 
voor de paperback editie.  

 
Levering:  Levering geschiedt door Centraal Boekhuis, voor rekening en 

zonder recht van retour. 
 
Levertijd: week 46 
 
Levergebied: Nederland 
 
Betaling: CB voorwaarden  
 
Embargo:  Het is van groot belang dat het boek, waaronder maar niet 

beperkt tot de inhoud daarvan, niet bekend wordt voorafgaand 
aan de officiële verkoopdatum van 19 november. 
Omdat het niet mogelijk is alle afnemers op dezelfde dag van 
boeken te voorzien heeft De Harmonie een embargo ingesteld. 
Hiermee wordt bereikt dat het boek op alle verkoopadressen 

 



tegelijk in de verkoop gaat. Het embargo houdt in dat de eerste 
verkoopdag in Nederland en België is vastgesteld op  
zaterdag 19 november 2016 vanaf 00:00 uur, hetgeen onder 
meer betekent dat het boek niet eerder aan consumenten 
geleverd mag worden. 

 
Opslag en veiligheid:  U verbindt zich er zorg voor te dragen dat alle exemplaren in een 

veilige, afgesloten ruimte worden opgeslagen. Tevens dient u 
ervoor te zorgen dat exemplaren van het boek niet uit de 
beveiligde ruimte worden gehaald vóór de eerste verkoopdatum. 
Daaronder valt ook het plaatsen in de winkel of etalage. 

 
Verantwoordelijkheid: U garandeert dat al uw personeel en door u ingeschakelde 

derden zich aan dit embargo-contract en de 
leveringsvoorwaarden houden. 

 
Levering geschiedt onder toepassing van de Wet op de Vaste Boekenprijs, zie voor de 
volledige wettekst: 
http://www.vasteboekenprijs.nl/attachments/wet_vaste_boekenprijs.pdf 
 
Bij overtreding van (een van) de voorwaarden in deze overeenkomst is er een 
onmiddellijk opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van  
€ 5000 per keer (dat wil zeggen per boek) dat een voorwaarde wordt overtreden, te 
betalen aan Uitgeverij De Harmonie. 
 
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart ondergetekende er voor te zullen 
zorgen dat dit embargocontract met bovengenoemde leveringsvoorwaarden zal worden 
nageleefd. 
 
Let op: er zullen geen boeken aan u worden geleverd, indien wij niet uiterlijk 1 november 
2016 de door u rechtsgeldig ondertekende embargo-overeenkomst per post of per e-mail 
via info@deharmonie.nl retour hebben ontvangen. 
 
 
Amsterdam,  
 
 
Tekeningsbevoegde voor     Namens Uitgeverij De Harmonie: 
boekhandel:       Ef & Ef Media 
 
 
 
____________________________   ___________________________
     
 
Naam boekhandel:___________________________ 
 
Adres:_____________________________________ 
 
Postcode / Plaats:____________________________ 
 
Relatienummer Centraal Boekhuis:_______________ 
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