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Fabian Smit (1972) is eigenaar van Fabdesign, een ontwerp- 
en communicatiebureau dat hij in 2006 startte. Fabian heeft 
vóór die tijd enkele jaren bij een ontwerpbureau gewerkt 
waar hij diverse museumcatalogi, kunstboeken en relatie- 
geschenk boeken mocht ontwerpen voor bekende opdracht-
gevers als: Cobra Museum Amstelveen, United Service 
Group, Museum Jan van der Togt, Biënnale Amstelveen, 
VVV Texel, Industrieel Toerisme Zaanstad, Bake Five, etc. 
Daarnaast had hij in die tijd het voorrecht om te mogen 
werken voor o.a. bekende kunstenaars als: Corneille, Eugène 
Brands, Carel Willink, Rob Scholte, Leentje Linders, Ulay, 
Walter van Oel, Nedko Solokov, Herman Krikhaar en Evert 
Thielen. Maar ook voor talloze andere getalenteerden, die 
iets minder bekend zijn bij een groter publiek. 

Fabian werkt dagelijks met lef, creativiteit en passie aan uit-
eenlopende concepten en alle mogelijke creatieve produc-
ties. Naast vormgever van logo’s, huisstijlen, verpakkingen, 
websites, folders, brochures, etc. en bedenker van doeltref-
fende campagnes, is hij altijd een fervent boekenmaker 
gebleven. Of je boek nu ‘Kind in Cobra’, ‘Een eeuw Willink’, 
‘Texel Verbeeld’, ‘Help! Ik moet spreken’, ‘VakantieDoeBoek 
voor Volwassenen’, ‘Beeld in Beeld’, ‘Oog in Oog’ ‘Face to 
Face’ of ‘65 jaar voetbalclub RKEDO’ heet. En of je werk nu 
als eigen proeve van bekwaamheid voor een selecte doel-
groep bedoeld is; Als relatiegeschenk op de koffietafel komt 
te liggen; Of breeduit wordt besproken tijdens een chal-
lenge conferentie: Bij deze ontwerper en vormgever krijgt 
jouw werk gezicht, beleving en bezieling mee. 

Middels een eerste (en zeer succesvolle) samenwerking 
met Pumbo in 2016 (Help! Ik moet spreken, Otto Wijnen) 
is Fabian, naast al het andere ontwerpwerk, weer terug op 
het boekenplatform. De samenwerking smaakte voor beide 
partijen naar meer: resulterend in een mooi aanbod van 
Pumbo om toe te treden tot een select gezelschap dienst-
verleners, dat staat te trappelen om het beste uit jouw boek 
en budget te halen!

Fabian is een ontwerper voor meer dan alleen mooie woor-
den. Hij is een boekenspecialist met oog voor detail. Hij 
geeft o.a. vorm aan kunstboeken, jubileumuitgaven, mu-
seum- en tentoonstellingscatologi, bookazines, magazines, 
vrijetijdsboeken, historische boeken, kookboeken en relatie- 
geschenk boeken die door jou, een externe redacteur of een 
extern bureau zijn geredigeerd. Fabian levert geen dertien-
in-een-dozijn ontwerpwerk. Maatwerk, aandacht voor de 
inhoud, persoonlijk, karakter, en uniek zijn het credo. Het 
blijft natuurlijk gewoon jouw unieke boek!

Fabian werkt waar nodig nauw samen met uiteenlopende 
disciplines uit het eigen of Pumbo netwerk. Samen verzor-
gen zij het gehele boekentraject: van redactie en ontwerp 
tot en met het leveren van het drukklare document voor 
Pumbo.

Tarieven en mogelijkheden
Fabdesign verzorg het gehele grafische ontwerp van jouw 
tekst of verhaal. Dat betekent dat we in overleg op zoek 
gaan naar het meest haalbare idee voor jouw boek. Daarbij 
bepaalt Fabdesign – uiteraard aan de hand van jouw wen-
sen – de typografie (lettertypes), coverontwerp, binnenwerk 
layout, tekstopmaak/dtp en zorgt hij voor het leveren van je 
digitale drukwerkbestanden (pdf-bestanden), eventueel in 
direct contact met de drukkerij.

Basis- / starttarief 
Tarief voor het ontwerp van je cover en het volledige 
binnenwerk: vanaf € 175,- tot € 350,-. De opmaak wordt 
vervolgens per pagina gerekend. Wel zo overzichtelijk.  
Dit tarief varieert van € 1,75 per pagina voor een roman 
tot € 3,50 voor een uitgebreidere uitgave. 

Uur- / paginaprijs  
Concept / ontwerp  € 75,- per uur 
Speciaal Pumbo-klanten tarief:  € 70,- per uur
Dtp / opmaak  € 1,75 tot € 3,50  
(per pagina, afh. gecompliceerdheid van een uitgave)
Grafieken / tabellen / etc. € 10,- tot € 30,-  
(per item, afh. gecompliceerdheid van een item)
Extra correcties  € 40,- per uur 
(eerste 50 correcties zijn inbegrepen in de offerte)

Uurtarief overig  
Gebruik stockbeeld materiaal  € 25,- per beeld
Bewerken / aanpassen aangeleverd  
beeld-/illustratiemateriaal  € 45,- per uur
Bespreking / redactie € 35,- per uur

Werkwijze
Op basis van het geschatte aantal uren aan de hand van 
jouw wensen, het budget, de grootte van het boek, het aantal  
pagina’s en de toepassing van jouw boek, ontvang je een  
offerte en vervolgens bepalen we de definitieve werkwijze, 
om zodoende het beste uit jouw boek en budget te halen.

Als je het eens bent met de offerte ontvang je presentaties 
met voorstellen voor de cover, de rug, de achterflap en het 
binnenwerk van je boek. Na akkoord op de ontwerpvoorstel-
len, worden alle pagina’s van layout voorzien. Desgevraagd 
kan Fabian je adviseren over de inhoud en hoe je bepaalde 
zaken het beste kunt aanpakken. Fabian bezit naast creativi-
teit een gedegen kennis van technische processen. Je mag 
rekenen op advies over ontwerp, papierkeuze, drukwerk, etc. 
Fabian staat tevens garant voor persoonlijke samenwerking, 
echte aandacht, sparren én een snelle doorlooptijd. 

Overig
Wij hebben jarenlang ervaring in het proces van boeken 
maken. Een project verloopt vlot en gestroomlijnd. Hierdoor 
kunnen we prettige tarieven hanteren. Vooraf factureren we  
50% van de geoffreerde kosten. Na oplevering van de druk-
klare bestanden factureren we de resterende 50%.
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