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We starten met de opmaak van een boek zodra 

de redacteur klaar is met het correctiewerk. We 

houden een briefing met de auteur en maken 

een voorstel voor de vormgeving van de cover 

én het binnenwerk. Daar zijn alle elementen uit 

het manuscript in verwerkt, zoals pagina- en 

paragraafnummering, leesteksten inclusief kopjes, 

tussenkopjes, quotes, eventuele illustraties, tabellen 

en voetnoten en zo verder.

Na overleg met de auteur en goedkeuring (of 

aanpassing) van het voorstel starten we pagina 

voor pagina met de opmaak. Daarbij wordt de tekst 

volledig doorgelopen op afbrekingen, dubbele 

spaties, delen van woorden op een volgende 

pagina, interpunctie en dergelijke. Tevens wordt een 

inhoudsopgave gegenereerd. Na voltooiing sturen 

we een pdf van het omslag en een pdf van het 

binnenwerk, plus, indien gewenst, een proefboek 

(tegen kostprijs). In de pdf geeft de auteur middels 

sticky notes de allerlaatste gewenste correcties 

aan. We rekenen op één correctieronde met 

een maximum van circa 50 correcties. Meerdere 

correctieronden of meerdere correcties worden 

verrekend tegen ons uurtarief van € 60,00. 

We verwerken de correcties, zorgen voor de 

eindredactie en vervaardigen de definitieve 

drukwerk pdf. Na het finale akkoord van de auteur 

op onze werkzaamheden, het voldoen van de 

factuur en de ondertekening van de vrijwaring 

sturen wij de drukwerk-pdf van het omslag (inclusief 

barcode) en de pdf het binnenwerk toe, waar 

de drukker mee aan de slag kan. Indien gewenst 

maken we een pdf van de eerste 20 pagina’s van 

het boek (€ 20,-). Handig voor op een eigen website 

of als teaser op BOL.com. Andere mogelijkheden: 

een mock-up, een persbericht, een perslijst, een 

interview et cetera. 

De drukwerkbegeleiding van het productieproces en 

de distributie van het boek worden door de auteur, 

door ons of door de drukker verzorgd. Wij werken 

graag met de vertrouwde allrounder Pumbo. Dat 

is geen must. Mocht je namelijk zelf afspraken met 

een drukker gemaakt hebben, zijn we er ook voor je. 

We zorgen voor maatwerk, ook in onze tarieven. Heb 

je een roman of een verhalenbundel geschreven? Of 

een meer bewerkelijke uitgave zoals een management-

of studie boek? Misschien is het wel een uitgebreide 

uitgave zoals een kookboek, een genealogie of 

een wetenschappelijk boek voorzien van tabellen, 

voetnoten en een index. Voor we een passende offerte 

uitbrengen wordt het manuscript eerst door ons 

ingezien en beoordeeld. Een indicatie:

ontwerp cover en binnenwerk

1) eenvoudig, een roman tot 240 pagina’s  €   200,00 

2) bewerkelijk, paragrafen en illustraties  €   350,00

3) zeer uitgebreid, vanaf          €   475,00

opmaak, prijs per pagina

eenvoudige uitgave, van € 1,75 tot € 2,50 pp

bewerkelijke uitgave, van € 2,50 tot € 4,50 pp

zeer uitgebreide uitgave, vanaf € 4,50 pp tot € 15,50 pp

infographics vormgeven, optioneel

eenvoudig, per stuk              €     10,00 

bewerkelijk, per stuk                €     25,00

uitgebreid, per stuk vanaf            €     30,00

e book
Het tarief voor het maken van een e-book is € 80,00 tot 

€ 139,00 plus een paginaprijs van € 0,10 tot € 0,25 cent.

extra werkzaamheden
Er zijn soms werkzaamheden die niet voorzien zijn. Dat 

kan het uitvoeren van een extra auteurscorrectieronde 

zijn, het maken van een index, of veel vaker overleggen 

dan de gebruikelijke drie gratis begeleidingsuren. 

Hiervoor geldt - altijd na overleg! - ons uurtarief van 

€ 60,00. 

overig

Wij hechten er waarde aan onze tarieven zo aangenaam 

mogelijk te houden. We hebben vele jaren ervaring 

in het maken van boeken en daar een groot netwerk 

in opgebouwd. Onze doorlooptijden zijn zeer kort.

De contactmomenten verlopen bijdetijds: via email, 

telefoon, Skype, Facetime, Zoom en dergelijke. Zijn er 

vragen? We staan per mail zeven dagen per week tot 

21.30 uur voor je klaar, op werkdagen kun je ons ook 

per telefoon en de apps bereiken, tot 18.30 uur.

Redactie: 06 129 43 145 Wendy
Vormgeving: 06 51 83 43 37 Paul
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