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Kom langs bij de KBR-stand en
deponeer uw publicaties
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Benieuwd of KBR uw volledige oeuvre heeft?
Kijk het na in de catalogus via http://opac.kbr.be
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Sinds de instelling van het wettelijk depot in 1966
verzamelt KBR alle publicaties die:
- in België uitgegeven worden;
- in het buitenland uitgegeven worden, waarvan de auteur
(Belg is en)* in België gedomicilieerd is.
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- ofwel uw uitgever in België, binnen vijftien dagen
na de verschijningsdatum
- ofwel uzelf indien uw werk of een vertaling ervan in
het buitenland gepubliceerd is, binnen de twee maanden
na verschijning.
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- via www.wettelijkdepot.be
- van boeken stuurt u twee exemplaren en van tijdschriften
één exemplaar naar:
KBR
Wettelijk depot
Keizerslaan 4
1000 Brussel
Kies in het postkantoor van bpost voor een verzending via
‘retour retail’. Zo betaalt KBR de verzendkosten.
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Meer info?
Lees www.kbr.be/nl/wettelijk-depot of contacteer ons via
02 519 56 80 of secr.depot@kbr.be
* De voorwaarde van Belgische nationaliteit valt weg volgens Wet 8 juli 2018,
art. 3 (B.S. 20 juli 2018, ed. 2), met ingang van een door de Koning te bepalen
datum.
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