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1 Inleiding
Dit document geeft een toelichting op het gebruik van de publiekelijk toegankelijke functies van de
WVP.
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2 Algemene beschrijving WVP functionaliteit

2.1

Doelstelling

Het doel van de WVP (Webomgeving Vaste Prijzen boeken en muziekuitgaven) is het faciliteren van
het melden van vaste prijzen, bijzondere prijzen en prijswijzigingen door uitgevers/importeurs aan het
CvdM, alsmede het landelijk bekendmaken van de vaste prijs, volgens de Wet op de vaste
boekenprijs.

2.2

Functionaliteit

De functionaliteit van de WVP bestaat hoofdzakelijk uit het kunnen melden van nieuwe uitgaven
(boeken en bladmuziekuitgaven) en prijzen en het publiceren van deze uitgaven en prijzen middels de
WVP website, door handmatige invoer en/of het uploaden van ONIX-bestanden.

2.3

Beveiliging

De WVP is publiekelijk toegankelijk. Om toegang te krijgen tot de beveiligde onderdelen van de WVP,
waarmee uitgaven en prijzen gemeld kunnen worden, dient men een gebruikersaccount aan te vragen
bij het CvdM. Het formulier voor het aanvragen van een gebruikersaccount vindt u op de pagina
‘Download formulieren’.
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3 Toegang tot WVP

3.1

Toegang tot de WVP

Start uw internet browser en ga naar het adres
http://boekenprijs.cvdm.nl
Indien u beveiligde pagina’s opvraagt, voor het melden van prijzen, verschijnt de loginpagina.

Zie paragraaf 2.3 voor het aanvragen van een gebruikersaccount.
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4 WVP applicatie algemeen

4.1

Homepage

De homepage van de WVP bevat een algemene tekst. Op deze pagina wordt ook aangekondigd als
de website door onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is.

4.2

Menu

Via het menu aan de linkerkant van het scherm, kan genavigeerd worden door de applicatie.

4.3

Overzichten

De WVP bevat overzichtslijsten die identiek zijn opgebouwd.
Door te klikken op de kopteksten, sorteert u de bijbehorende kolom. Het pijltje naast de koptekst geeft
de sortering aan.

Onderaan een overzicht staat het aantal pagina’s waarover de gegevens zijn verdeeld en het aantal
resultaten dat per pagina getoond wordt. U kunt dit aantal aanpassen, om het aantal getoonde
gegevens op uw scherm uit te breiden.
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5 Publieke functionaliteit

5.1

Raadplegen prijzen

Voor het raadplegen van vaste- en bijzondere prijzen, klik ‘Raadplegen prijzen’ in het menu. Er
verschijnt een zoekscherm waarmee u de door u gewenste uitgave kunt opzoeken. Vul de bekende
gegevens in en klik op ‘Zoeken’.

Er verschijnt dan een lijst met uitgaven, die voldoen aan de door u ingevulde zoekcriteria.
Klik op de titel van de gewenste uitgave en er verschijnt een scherm waarin alle bekend informatie van
de uitgave en de prijzen zijn opgenomen.
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5.2

Berichten vaste boekenprijs

U kunt zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief, waarin de laatste prijswijzigingen zijn
opgenomen.
Klik hiervoor op het menu-item ‘Berichten vaste boekenprijs’.

Vul uw e-mailadres in en klik op ‘Registreren’. In de e-mail die u vervolgens wekelijks ontvangt, staat
vermeld hoe u zich weer kunt afmelden.
Het laatste overzicht kunt u via de link op deze pagina opvragen.
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5.3

Overzicht vervallen vaste prijzen

Aan alle bezoekers van de WVP wordt het overzicht vervallen vaste prijzen beschikbaar gesteld. Door
te klikken op deze menuoptie, wordt automatisch een .PDF bestand geopend dat een overzicht bevat
van de vervallen vaste prijzen. Voor het bekijken van dit bestand is het noodzakelijk dat u Adobe
Acrobat Reader op uw computer heeft geïnstalleerd.

5.4

Melden van vaste- en bijzondere prijzen, per post

Indien u vaste- en/of bijzondere prijzen wilt melden per post, dan kunt u de formulieren vinden op de
pagina ‘Download formulieren’. Klik op het gewenste formulier om het te downloaden. De formulieren
zijn .PDF bestanden en voor het bekijken van de formulieren is het noodzakelijk dat u Adobe Acrobat
Reader op uw computer heeft geïnstalleerd.
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