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01 WERKWIJZE
OFFERTE
Om een goede offerte voor je te kunnen te maken hebben we in elk geval deze 
 gegevens nodig:
• Wat voor soort boek is het, en wat wordt de oplage?
• Gaat het om het omslag en/of binnenwerk?
• Wat is de omvang van het boek: omslag (met of zonder flappen), aantal pagina’s 

 binnenwerk? Wat is het formaat?
• Wat komt er voor tekst en beeld op (voor- en achterplat en rug)?
• Heb je zelf beeldmateriaal en is de kwaliteit voldoende voor drukwerk?
• Wil je dat wij (stock)fotografie beelden zoeken of illustraties maken?
• Druk of print? Wat is de bindwijze? 
• Wil je speciale technieken gebruiken als präg of spotvernis?
• Wat is de planning, wanneer heb je het bestand nodig?

SCHETSFASE
We delen de offerte altijd op in 3 fasen: schetsfase, ontwerp/opmaakfase en uit-
werkingsfase. Als de offerte is goedgekeurd kunnen we aan de slag! We  spreken af 
 wanneer je de PDF met eerste schetsen van ons ontvangt, per mail. Dat zijn in elk 
geval 3 voorstellen voor het omslag, en een aantal spreads van het binnenwerk, (bij 
het ontwerp van een compleet boek). Zo krijg je een goed beeld van de sfeer en de 
uitstraling van het boek. Alle onderdelen komen daarin terug: kleur, typografie, 
 fotografie en illustraties. Je geeft ons daarna feedback op de schets waarna deze 
kan worden aangepast.

ONTWERP/OPMAAKFASE
In deze fase werken we het goedgekeurde schetsontwerp verder uit. Je levert ons 
de  definitieve tekst aan volgens de gemaakte planning waarna de opmaak begint. 
Het eerste hoofdstuk van het binnenwerk wordt opgemaakt ter controle, daarna 
wordt de rest van het boek opgemaakt. Je ontvangt een complete proef van het 
omslag en het binnenwerk. Er zijn twee correctieronden inbegrepen bij de opmaak. 
Meer correctieronden worden doorgevoerd tegen het tarief van   € 75,- per uur.

UITWERKINGSFASE
Na goedkeuring van de complete proef maken wij het bestand, inclusief ISBN 
 code. We leveren de drukklare PDF van het omslag en het binnenwerk aan.



02 TARIEVEN
OMSLAG
• Voor het omslag (voor- en achterplat + de rug) rekenen wij € 300,- tot € 750,-.
• Bijvoorbeeld, je hebt zelf beeldmateriaal (dat wij alleen hoeven te controleren en 

licht te corrigeren/aan te passen). Wij maken daarmee een aantal voorstellen met 
verschillende typografie. In dat geval rekenen we voor het complete ontwerp van 
het omslag € 300,-. De opmaak en uitwerking is verder zoals beschreven.

• We zijn langer met het ontwerp bezig als we bijvoorbeeld ook stockfotografie 
zoeken voor het omslag en daar verschillende voorstellen mee maken. Dan 
 komen we uit op € 750,- en daarbij is het rechtenvrij beeldmateriaal inbegrepen.

BINNENWERK
• Voor het binnenwerk werken we met een paginaprijs. Die varieert van € 2,- tot   
 € 25,- per pagina, helemaal afhankelijk van het soort boek. 
• € 2,- rekenen we voor een pagina in een roman  waarbij we de bladspiegel, 

 lettertype, typografie van verschillende tekstsoorten ontwerpen en opmaken. 
• Voor boek waarbij elke pagina een eigen opmaak heeft (met beeldmateriaal), 

maar wel passend in een stramien, rekenen we maximaal € 25,- per pagina.

Groeten, 
Tanja, Michelle, Nick, Niels & Rob
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