Verkoopreglement Stichting Q.B.D.B.D. Ledenservice

Algemeen
1. Dit reglement heeft betrekking op de boek- en dictaten verkoop, georganiseerd door Stichting
Q.B.D.B.D. Ledenservice (verder te noemen QBD). Dit reglement gaat zonder terugwerkende
kracht in op 7-1-2008.
2. Enkel leden van de juridische faculteitsvereniging aan de VU, Q.B.D.B.D., (verder te noemen
‘leden’) kunnen op vertoon van hun lidmaatschapspasje boeken en/of dictaten kopen in de QBD
winkel.
3. Dit reglement ligt ter inzage tijdens de verkooptijden in de QBD winkel en is te downloaden
van de Q.B.D.B.D. website. Tevens wordt het op verzoek aan leden verstrekt.
4. Onder studieboeken wordt verstaan alle door QBD verkochte literatuur welke niet door QBD
is uitgegeven, inclusief syllabi en inclusief boeken welke niet als verplichte vakliteratuur zijn aan
te merken zoals collegebundels en Boom Basics.
5. Onder dictaten wordt verstaan door QBD uitgegeven dictaten van de hoor- werkcolleges en
samenvattingen van de studiestof, voor zover door QBD zelf aangemerkt als dictaat of
samenvatting.
6. Onder het terug inleveren van boeken wordt verstaan het door leden inleveren van bij QBD
aangeschafte boeken tegen verkoopprijs.
Studieboeken
7. De verplichte studieboeken voor de vakken binnen de eerste drie Bachelor jaren die op dat
moment gaande zijn of binnen zeven dagen zullen beginnen, zullen worden verkocht in de QBD
winkel. Indien er boeken niet meer voorradig zijn, zullen deze zo spoedig mogelijk worden
bijbesteld.
8. Studieboeken voor Bachelor II-, Bachelor III- en Master-studenten kunnen worden besteld via
de Webwinkel van QBDBD, maar niet voordat hiertoe een machtigingsformulier is ingeleverd bij
QBD. Voor deeltijdstudenten geldt dat zij ook Bachelor I literatuur kunnen aanschaffen via de
webwinkel.
9. Ieder lid kan ieder studieboek slechts één maal verkrijgen per studiejaar.
10. De studieboeken worden indien mogelijk verkocht met 10% korting ten opzichte van de prijs
in de VU-boekhandel. Syllabi worden verkocht tegen de verkoopprijs van VU-boekhandel.
Dictaten
11. De dictaten van de vakken binnen de eerste drie Bachelor jaren waarvan het tentamen
binnen anderhalve week aanvangt zijn beschikbaar bij QBD voor zover er een dictaatschrijver is
gevonden. Indien een dictaat niet meer voorradig is, wordt deze indien mogelijk bijbesteld.
12. Dictaten van Master-vakken worden verkocht als het bestuur van de stichting hiertoe
besloten heeft.
13. Ieder lid kan ieder dictaat slechts één maal per studiejaar verkrijgen.
14. De prijs van de dictaten wordt door het bestuur van de stichting vastgesteld en kan
fluctueren gedurende de uitgave van een dictaat indien hier redenen toe zijn.
15. Dictaten worden niet digitaal verstrekt aan leden, deze zijn alleen verkrijgbaar in de
QBD-winkel tenzij het bestuur van de stichting hier anders over beslist.
Ruilen / inleveren boeken
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16. Verkochte boeken kunnen terug worden ingeleverd binnen twee weken na verkoop. Het
inleveren kan enkel op vertoon van de kassabon, mits het boek in dezelfde staat verkeerd als
bij verkoop. Het is aan de verkoopmedewerker dit laatste te bepalen. Het ruilen van boeken is
niet mogelijk.
17. Dictaten kunnen worden teruggebracht noch geruild.
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