Handleiding bestellen muziek KCZB - koop materiaal
Uit de praktijk blijkt dat muziek bestellen niet voor iedereen een vanzelfsprekende zaak is. In deze
handleiding wordt puntsgewijs aangegeven waarop gelet moet worden bij het bestellen van
koopmateriaal, zodat wij voor een snelle en correcte levering kunnen zorgen.
1.

Bestelwijze
Internet
Gebruik het bestelformulier op de website van de KCZB: www.kczb.nl
E-mail
muziekhandel@kczb.nl
Adres
KCZB, Koningin Wilhelminalaan 2, 2252 GN Voorschoten
Telefoon
071 - 5605551 (buitenlandse uitgaven)
071 - 5605552 (Nederlandse uitgaven)
(maandag t/m donderdag van 08.30 -12.30 uur)

2.

Uw (koor)gegevens
  Vermeld bij iedere bestelling uw koornaam, koornummer, uw functie binnen het koor, uw
naam en adres en vestigingsplaats van de vereniging. Als het verzendadres afwijkt van uw
adres, dan dit graag vermelden.
  Vermeld of het materiaal opgehaald wordt of dat het moet worden toegezonden.
 Vermeld altijd bij de bestelling een correspondentie adres; ook al wordt de muziek
opgehaald.

3.

Gegevens bladmuziek
 Vermeld bij het werk duidelijk de volledige titel, componist, eventuele arrangeur of
bewerker, de uitgever en - indien bekend - het bestel- of artikelnummer.
 Geef bij het bestellen van koormuziek, naast het totaal aantal benodigde partijen voor het
koor ook aan of u een begeleidingspartij voor uw begeleider en/of een partituur voor uw
dirigent wilt bestellen (zie toelichting hieronder over uitgaven die voor koren beschikbaar
kunnen zijn).
 Bij ontvangst van de muziek is het van belang dat de ontvanger de inhoud goed controleert
en binnen acht dagen eventuele manco’s of andere opmerkingen meldt.
 Indien het een aanvulling betreft op een eerdere levering of muziek die u reeds in bezit
heeft voor het koor, dan dient u dat bij de bestelling aan te geven. Levering van kleine
aantallen is bij sommige uitgevers namelijk alleen mogelijk als het een aanvulling /
nabestelling betreft.

4.

Levering
 Nederlandse uitgaven
Levertijd is 3 tot 5 werkdagen, indien het materiaal op voorraad is.
De muziek wordt door de uitgever rechtstreeks aan het koor gezonden. Bij vragen of
problemen dient u altijd contact op te nemen met de KCZB. De rekening wordt door de
KCZB aan de penningmeester van het koor gezonden.
 Buitenlandse uitgaven
Levertijd van Europese uitgaven is gemiddeld 2 weken.
Levertijd van Amerikaanse uitgaven is 2 weken (luchtpost) tot 8 weken (zeepost).
De muziek wordt door de KCZB aan het koor gezonden. De rekening wordt door de KCZB
aan de penningmeester van het koor gezonden.
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5.

Welke uitgaven van bladmuziek zijn voor het koor beschikbaar
 Koorpartituur
Daarop staan de koorstemmen (bijvoorbeeld: sopraan, alt, tenor, bas) onder elkaar. In
de meeste gevallen zijn eventuele solistische fragmenten niet opgenomen.
 Losse stempartij
Uitgave waarop alleen één stemsoort staat. De andere stemmen zijn dus niet zichtbaar. Dat
betekent dat bij de bestelling moet worden aangegeven hoeveel stuks per stemsoort besteld
moeten worden.
 Klavieruittreksel
Daarop staan de koorstemmen en de begeleiding. Deze begeleiding kan een samenvatting
zijn van een grotere instrumentale begeleiding of een originele pianopartij. Eventuele
solistische fragmenten staan hierin ook vermeld.

6.

Welke uitgaven van bladmuziek zijn voor de dirigent en begeleiders beschikbaar
 Partituur
Daarop staan alle partijen, zowel vocaal als instrumentaal. Deze uitgave is veelal bedoeld
voor de dirigent.
 Orkestmateriaal
Orkestleden krijgen altijd per instrument een eigen partij (vergelijkbaar met een stempartij
voor het koor). Orkestmateriaal is veelal te huur.
 Orgel
Als het orgel deel uitmaakt van het orkest, dan is deze partij niet geschikt voor
koorbegeleiding. Als het orgel het “hoofdbegeleidingsinstrument” is, dan is deze partij ook
geschikt voor begeleiding tijdens de koorrepetitie.

7.

Afwijkende situaties
 Kopielicentie
In sommige gevallen is de door u gevraagde muziek alleen digitaal uitgegeven, of afkomstig
uit een bundel of is geheel niet meer in druk verkrijgbaar. In zo’n geval kan het mogelijk
zijn dat u een zogenaamde “kopie licentie” ontvangt in plaats van bladmuziek. Met een
dergelijke licentie kunt u het werk zelf “legaal” kopiëren. De KCZB informeert u vooraf over
de voorwaarden van deze licentie.
 Backorder
Als de muziek bij de uitgever tijdelijk niet beschikbaar is (door bijvoorbeeld een herdruk)
dan staat uw werk in “Backorder”. In sommige gevallen geeft de uitgeverij duidelijk aan
wanneer u uw bestelling kunt verwachten, maar in veel gevallen niet. Mocht uw werk in
backorder staan en wordt de wachttijd te lang dan is het incidenteel mogelijk de bestelling
te annuleren.
 Out of print
In dit geval is de muziek niet meer in druk verkrijgbaar. Vaak is dan wel een kopielicentie
mogelijk, of maakt de uitgeverij zelf legale kopieën. U wordt in een dergelijk geval door de
KCZB geïnformeerd over de mogelijkheden.

8.

Overige informatie
Indien u vooraf een prijsopgave wilt, dient u dit duidelijk te vermelden. Zo voorkomt u
verrassingen. Bestellingen worden afgehandeld conform uw opgave. Correct geleverde werken
kunnen niet worden teruggenomen.
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