
Wil je op de hoogte blijven van Meta4Books
en de nieuwe initiatieven rond data 
en de boekensector? 
Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.

INFODOSSIER
VOOR DE

BOEKHANDEL/
WEBSHOP

https://www.flexmail.eu/p-abcd321c27acc933c245cbdf39c30196


Hét centrale B2B
bestel- en
informatieplatform
voor boekhandels en
bibliotheken.

Een volledige digitale
catalogus van
boeken die in
Vlaanderen
uitgegeven of
verdeeld worden.

WAT IS
BOEKENBANK?



340 000 bestelbare
titels.

BOEKENBANK 
IN 2022

832 034 geplaatste
bestellingen van
boekhandels 
en bibliotheken.

Goed voor in totaal
3 230 693 
bestelde stuks.



WAAROM LID WORDEN
VAN BOEKENBANK?

ZOEK & BESTEL

Zoek in de volledige digitale catalogus van alle titels die in
Vlaanderen uitgegeven of verdeeld worden om de
distributeur van het boek te vinden.

Bestel ook boeken in andere talen. Dien retouraanvragen in
bij de distributeurs die dit ondersteunen.

Plaats bestellingen bij uitgevers en distributeurs. Boekenbank
stuurt deze automatisch door naar de juiste partij. 

Je krijg van ons een gratis inlogcode bij het Waalse Banque
du Livre. Zo kun je titels van Franse uitgevers bestellen.
Afspraken voor de bestellingen moeten rechtstreeks met de Franse uitgevers 
gemaakt worden.



WAAROM LID WORDEN
VAN BOEKENBANK?

Ontvang bestellingen van bibliotheken.
Is de bibliotheek waarmee je samenwerkt nog niet
aangesloten? Laat hen dan weten dat ze gratis een account
kunnen aanvragen.

Ontvang een notificatie bij nieuwe bestellingen en exporteer
de bestellingen als Excel-bestand.

WERK SAMEN MET BIBLIOTHEKEN



WAAROM LID WORDEN
VAN BOEKENBANK?

Download de gegevens van de gereglementeerde boekprijs
en gebruik deze prijzen in je eigen (kassa)systeem.

Download de titelinformatie voor intern gebruik.

Gebruik de titelinformatie, maar ook verrijkte data zoals covers
en flapteksten op je webshop of eigen systeem.

NEEM TITELGEGEVENS AF



HOE NEEM JE TITELDATA
EN COVERS AF

Als bestanden via onze FTP (CSV en ONIX 3).

Als webservice via onze API's (ONIX 3).

Er zijn twee manieren om titeldata en covers af te
nemen:

Laat zeker iets weten, als je hier interesse in hebt.

NEEM TITELGEGEVENS AF



Je kan titelgegevens
ophalen van Boekenbank
via de FTP of onze
webservice. Bestellingen
kunnen opgeladen
worden naar de FTP.

Je kan online via
Boekenbank.be alle
titelinformatie
raadplegen en
bestellingen plaatsen.

Geen eigen
softwarepakket

Wel een eigen
softwarepakket

Je eigen softwareleverancier moet
toezien op de verwerking van de
gedownloade titels in je eigen software
configuratie. 

HOE RAADPLEEG JE
BOEKENBANK?



Begeleiding en
ondersteuning bij de
opstart.

(Online) demosessie
waarin we tonen hoe
Boekenbank werkt.

WAT IS ER NOG
INBEGREPEN?

Hulp bij je vragen over: 

bestellingen ontvangen
van bibliotheken

afnemen van
titelgegevens voor
(kassa)systeem of
webshop

orders plaatsen bij
uitgevers en
distributeurs



BELANGRIJK

Je contacteert de uitgevers waarbij je veel gaat bestellen best
op voorhand om kortingsafspraken te maken. 
Boekenbank komt hier namelijk niet in tussen.

Facturatie gebeurt tussen boekhandel en
uitgevers/distributeur. Boekenbank komt hier niet in tussen.

Er is geen minimumbedrag of minimum aantal stuks bij het
plaatsen van bestellingen.

Informatie over e-boeken, luister- en audioboeken is wel
aanwezig in Boekenbank, maar deze kunnen niet besteld
worden. 

Magazines zitten niet in Boekenbank.



Sluit je aan 
doorheen het jaar
dan verrekenen we
dit pro rata.

Het tarief is
onafhankelijk van het
aantal bestellingen
die je plaatst. We
facturen op basis van
de omzet van het
vorige boekjaar. Deze
cijfers vragen we op
in het voorjaar.

In het eerste jaar
lidmaatschap van
Boekenbank, kom je
automatisch in de
laagste categorie
lidgeld terecht. 

TARIEVEN



VRAGEN?

Heb je een vraag of wil je een demosessie inplannen? 
Laat het ons zeker weten!

boekenbank@meta4books.be



BOEKENBANK

Groep Algemene Uitgevers v.z.w. (GAU)

Groep Educatieve en Wetenschappelijke 
Uitgevers v.z.w. (GEWU)

Boekhandels Vlaanderen

Meta4books werkt nauw samen met de volgende 
Vlaamse beroepsverenigingen:

Deze drie beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd in de Raad
van Bestuur van Meta4books vzw en steunen Boekenbank als
standaardsysteem voor bestellingen en metadata-uitwisseling in de
Vlaamse boekensector.

EEN  DIENST VAN META4BOOKS

https://www.meta4books.be/
https://www.meta4books.be/

