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BOEK	MAKEN?	ZO	WERKT	HET.	DIT	KOST	HET.	
 
Zoveel mensen zoveel wensen, en dat geldt zeker ook voor auteurs! 
 
Het maken van een boek is tegenwoordig niet meer zo gecompliceerd als toen we in het 
boekenvak begonnen. Dankzij de State of the art drukkerijen en printerijen én het internet 
helpen we vandaag de dag dagelijks meerdere auteurs met de totstandkoming van hun boek. 
Omdat we daar zorgvuldig den geconcentreerd mee bezig zijn, hebben we niet altijd de tijd 
om je op kantoor uit te nodigen om je te vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat.  
 
Daarom dit document!  
 
We belichten wat het maken van een boek kost. Het antwoord is natuurlijk: dat hangt ervan af. 
Maar dat is te makkelijk. Wanneer je verder leest, ontvouwt het antwoord zich stap voor stap. 
Vervolgens vertellen we je over de productie, de distributie en je marketingactiviteiten om je 
boek te kunnen verkopen. 
 
Wil je dat je boek prettig leest, geen spellingsfouten heeft en dat het zegt wat jij bedoelt? Dan 
kan het inschakelen van een redacteur waardevol zijn. Hecht je waarde aan het er goed 
uitzien van je boek, en aan een vormgeving die de leesbaarheid van jouw werk ondersteunt, 
dan kan een vormgever veel voor je betekenen. Of je nu een roman, een kinderboek, een 
reisboek of een kookboek hebt geschreven, een wetenschappelijke uitgave of een handboek 
hebt gemaakt, een sprookje of de naakte waarheid wilt delen: een boek wordt altijd beter van 
de bijdrage van de redacteur en de vormgever. 
 
Wat je uiteindelijk voor de totstandkoming van je boek betaalt, bepaal je zelf. Er is echter al 
een conclusie te trekken: een goed boek uitgeven kost geld. En niet zelden ook nog eens 
veel geld.  
 
Maak je eigen keuzes hierin, en lees wat er allemaal mogelijk is. 
 

Corrigeren,	redigeren	en	persklaar	maken	
van	je	boek:	
We starten met een gratis en vrijblijvende – en vertrouwelijke - proefredactie van je 
manuscript en beoordelen daarbij vijf tot tien pagina’s. Jij leest de correcties, aanbevelingen 
en de voorstellen van de redacteur door en kiest de redactie je manuscript nodig heeft, of je 
pakt de nazomeraanbieding mee: 

• Redactie Light. Een lichte redactie: denk aan type- en taalfoutjes, woordherhalingen, 
onjuist spatiegebruik, de regels rond aanhalingstekens, het gebruik van alinea’s, het 
al dan niet uitschrijven van getallen en dergelijke. Altijd in samenspraak met de 
auteur. Het tarief is 2,5 cent per woord (dus € 25,- per 1000 woorden) 

• Redactie Medium. Een intensieve redactie op zinsniveau, op de opbouw van de 
tekst, vorm en de stijl, de opbouw van de dialogen, perspectiefwijzigingen, verleden 
tijd en tegenwoordige tijd, consistentie in woordgebruik en nog veel meer. Altijd in 
samenspraak met de auteur. Het tarief is 3 cent per woord (dus € 30,- per 1000 
woorden). 
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• Redactie Bold. Een zeer intensieve redactie op woordniveau, waarin meegedacht 
wordt over de volledigheid van het manuscript, en waarin uitgebreid samengewerkt 
wordt met de auteur. Het tarief is 4 cent per woord (dus € 40,- per 1000 woorden). 

• Volledig herschrijven. Heb je een boek geschreven, maar vind je dat het ‘eigenlijk’ 
niet op gang komt, zijn er onduidelijkheden over de hoofdpersoon of personen, is er te 
veel achtergrondinformatie, wordt er onjuist gebruik gemaakt van flashbacks, lopen de 
dialogen niet of zijn het er juist te veel, is het allemaal te prozaïsch, vergat je de 
gouden regel show: don’t tell en heb je geen zin om nóg een keer aan de slag te 
gaan? Kies dan voor herschrijven door de redacteur. Het tarief voor ghostwriting is 7 
cent per woord (dus € 70,- per 1000 woorden) 

Welke redactie je ook kiest, je manuscript wordt uiteraard ook nu weer vertrouwelijk 
behandeld1. De redactie wordt uitgevoerd op het moment dat een manuscript gereed is. Het 
is essentieel dat je manuscript echt van je bureau af is, dat het echt klaar is. Wil je liever eerst 
nog wat tussentijds advies van de redacteur over de volledigheid van je verhaal, over de plot, 
over de volgorde of kies je voor redactie Bold, waarbij de redacteur nóg wat meer vrijheid 
krijgt de tekst leesbaar te maken? Kijk dan even naar de mogelijkheid van een quick scan of 
die van een Redactie Bold in deze tekst.  

De eerste redactieronde wordt in een Word document uitgevoerd, en de redacteur gebruikt 
de modus: wijzigingen bijhouden. Je ontvangt het geredigeerde document retour en ziet alle 
wijzigingen en voorstellen van de redacteur in een kleurtje in de kantlijn. Een beetje zoals de 
strenge rode pen van je vroegere lerares Nederlands... echter: deze keer ben jij de baas! De 
wijzigingen en voorstellen kun je als adviezen zien. Je kunt ze stuk voor stuk accepteren, 
danwel verwerpen (door middel van het aanklikken van een vinkje, of een kruisje). Je kunt 
het geredigeerde Word document echter ook ‘schoon’ lezen, zodat je al die rode pen-
aantekeningen van de redacteur niet ziet. De wijzigingen en voorstellen zijn dan reeds in de 
tekst verwerkt. De meeste auteurs vinden deze laatste methode erg prettig, maar het is 
helemaal aan jou. Beide opties zijn eenvoudig zelf aan of uit te zetten in het Word document.  

In het document dat je naleest, kun je zelf ook nog wijzigingen aanbrengen. Je manuscript 
was dan wel af toen je het naar de redacteur stuurde, maar voortschrijdend inzicht kan je 
ertoe brengen een paar kleine wijzigingen uit te voeren. We gaan uit van maximaal vijftig 
auteurscorrecties in een boek van ongeveer 60.000 woorden.  

Daarbij is het belangrijk dat de redacteur jouw wijzigingen kan zien! Gebruik dus zelf ook de 
modus wijzigingen bijhouden. Jij stuurt het document weer terug per mail (of je upload het in 
onze upload-omgeving). De redacteur controleert en redigeert jouw wijzigingen in de tweede 
redactieronde van het Word document. Over de derde en laatste redactieronde – het 
persklaar maken - lees je dadelijk meer. Die redactie vindt namelijk niet meer plaats in het 
Word document, maar in het vormgegeven manuscript.  

Terwijl de redacteur redigeert, kun jij je gaan richten op het schrijven van een wervende 
flaptekst voor het achterplat van je boek. Dat is voor de meeste auteurs een van de meest 
moeilijke onderdelen van het hele schrijfproces! Die flaptekst moet de lezer verleiden jouw 
boek te gaan lezen. En aanschaffen! Het is een soort advertentie: de tekst legt kort uit waar 
het boek over gaat, vergroot daarmee de interesse van de lezer en maakt hem en haar 
hebberig. Denk bij het maken van de tekst vanuit de beoogde lezer! Maak de tekst niet te 
lang of te saai. Gebruikelijk is zo’n 225 woorden: 150 voor het boek en 75 voor de auteurs 
bio. Daarnaast kun je een quote van een bekend persoon, of een quote uit de pers plaatsen. 

                                                
1 (manuscript graag aanleveren als Word document, Pages, PDF of via een bestanden-delen programma zoals 
bijvoorbeeld Word Online, of anders, dan graag even overleg) 
2 NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een driecijferige code die het onderwerp van 
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We redigeren je flaptekst tegen de afgesproken woordprijs en helpen je zonder extra kosten 
met het ‘opstrakken’ ervan. 

Nazomeraanbieding: we hebben een aanbieding voor je: voor een boek van maximaal 
60.000 woorden betaal je deze zomer € 1.050,-  ex btw voor de redactie. De enige 
voorwaarde is dat we ook de vormgeving van je boek mogen verzorgen.  

Wat doet de redacteur nog meer? 

Schrijfbegeleiding: drie maanden on line coaching. Kosten: € 650,- 

Quick scan: beoordeling opzet, opbouw, structuur, verhaalstijl, volledigheid, titel en flaptekst 
van je volledige manuscript. Binnen een week een onderbouwd advies. Kosten: € 99,- voor 
een manuscript tot 60.000 woorden. Meer dan 60.000 woorden? € 199,- 

Op 10 september 2018 starten we met kant en klare uitgeefpakketten. Mail even als je 
er nu meer over wilt weten! info@haagsbureau.nl 

 

bedragen exclusief btw | het opmaken van eenvoudige illustraties, kaders en icoontjes is 
inbegrepen. Diagrammen, tabellen en grafieken van € 20,- tot € 30,- per stuk. | maken van 
een index € 65,- per uur | een correctieronden van de auteur inbegrepen met een max. van 
vijftig stuks. Boven de vijftig auteurscorrecties bij een boek van 60.000 woorden? € 65,- per 
uur. 

 

2.	Ontwerpen,	vormgeven	en	drukklaar	
maken	van	je	boek:	
In de tijd dat je manuscript de diverse redactierondes doorloopt, ontvang je van de vormgever 
een presentatie met voorstellen voor de cover en het binnenwerk van je boek. Je manuscript 
is straks helemaal geredigeerd, maar het kan zo niet naar de drukker. Het moet eerst nog 
vorm krijgen. Het oog wil ook wat!  

Het ontwerpen van boeken is maatwerk. Er moet een formaat voor het boek worden gekozen, 
en een bladspiegel, regelafstand, lettertype en lettergrootte worden bepaald. En misschien 
wil je wel beeldmateriaal opnemen, in je boek? Tabellen en grafieken die je in Word hebt 
zitten maken, kunnen niet altijd door de drukker worden verwerkt. Ze moeten worden 
omgezet. En waar en hoe komt het overige beeldmateriaal het best tot zijn recht? Dat zijn 
allemaal taken van de vormgever. En natuurlijk ontwerpt hij of zij ook de cover voor je!  

Wij vinden het altijd heel prettig als je aangeeft wat jou aanspreekt in de covers van boeken. 
Ook hier geld weer: het is jouw boek. Wij geven advies maar zijn dienend aan de 
opdrachtgever. Jouw boek is jouw feestje, en aan jou de eer. Geef aan welke kleuren je wel 
of niet ziet zitten, heb je bijvoorbeeld een favoriet lettertype, laat ons dat dan weten. Of nog 
beter: stuur ons gerust printscreens van covers of binnenwerken van boeken, of linkjes naar 
boeken die je fraai – of juist helemáál niet fraai – vindt. Zie het als een richtlijn voor de 
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vormgever. Jouw boek wordt uniek en is op maat voor jouw ontworpen, en door ons vooraf 
informatie te sturen sluit onze presentatie des te beter op jouw wensen aan.  

Het ontwerpen van de cover en het binnenwerk van je boek is maatwerk. De vormgever 
werkt in jouw opdracht en geeft je advies. Lever ook gerust voorbeelden aan van hoe jij je 
boek voor je ziet!  

Een cover ontwerp bestaat uit de voorzijde, ruggetje, achterzijde en indien van 
toepassing ook de flappen. De kosten zijn vanaf € 275,- (typografisch) en € 400,- 
(typografisch met beeld) tot € 550,- (geïllustreerd). De vormgever stuurt je altijd eerst een 
presentatie met een aantal voorstellen! Kies je ervoor om een stockfoto (van Shutterstock, 
Getty Images en dergelijke) op je cover te plaatsen, dan komen de kosten van die stockfoto 
er nog bij. Reken op een bedrag tussen € 15,- en 75,- per foto. 

Ontwerp en opmaak binnenwerk: alleen tekst: € 1,75 per pagina. Hoofdtekst, kadertekst en 
illustraties: € 2,75 per pagina. Tekst als voorgaand, plus onderverdelingen (paragrafen): € 4,- 
per pagina. Tekst als voorgaand, plus voetnoten, eindnoten, illustraties: € 5,- per pagina. 
Wetenschappelijke uitgaven, jaarverslagen en vergelijkbare teksten: € 7,- per pagina. 

Inbegrepen is altijd één correctieronde van de auteur in de ‘proef‘ van je opgemaakte 
manuscript. Lees het geheel nog één keer helemaal door en laat ons weten wat je correcties 
zijn. We gaan uit van maximaal vijftig kleine correcties. Wil je alsnog echt iets structureels 
veranderen in deze fase, bijvoorbeeld hoofstukken omgooien, alinea’s toevoegen en 
dergelijke, dan moet soms dat deel van het boek opnieuw worden opgemaakt.  We rekenen 
voor die extra werkzaamheden een uurtarief van € 65,- per uur en geven vooraf een indicatie 
van de tijdsduur van de ingreep. Tot slot laten we, als je je boek laat drukken, eerst een 
proefboek voor je maken. Je krijgt het via Pumbo thuisbezorgd. We bestellen er voor onszelf 
ook één om de allerlaatste redactieronde te kunnen uitvoeren. Een laatste check! 

Wat doen we nog meer? 

We vragen gratis een PREFIX (uitgeversnummer) en een ISBN  (boeknummer) voor je aan, 
en maken zonder kosten de scancode (barcode) die op je boek komt te staan. Het 
International ISBN Agency, gevestigd in London, is wereldwijd verantwoordelijk voor het 
beheer van het cijfersysteem waarmee iedere uitgave in de wereld kan worden 
geïdentificeerd. ISBN zorgt ervoor dat alle titelgegevens consistent worden opgeslagen en 
beschikbaar zijn voor onder meer retailers, online boekenwinkels en bibliotheken. De 
gegevens worden ook opgeslagen in de database van het Nederlandstalige boekenvak, 
Titelbank.  

Je ontvangt, als je je boek laat drukken, een gratis proefboek thuis. Om je werk nog een 
laatste keer te kunnen checken! 

Zomeraanbieding ontwerp binnenwerk: Voor een tekstboek met een binnenwerk dat 
bestaat uit hoofdtekst en kadertekst: fixed price € 300,- tot max. 200 pagina’s. Speciaal tarief 
voor het binnenwerk van kookboeken en reisboeken: fixed price € 560,- tot max. 160 pagina’s 
en één correctieronde. 

De vormgever levert de drukwerkbestanden kant en klaar bij de drukker aan. Die kan direct 
aan de slag! We werken hierbij graag samen met Pumbo. (www.pumbo.nl) 

Het aanvragen van een prefix, een uitgeversnummer, doe je (of doen wij voor je) bij 
www.isbn.nl . Je maakt een inlog, verzint een wachtwoord en vermeld de naam van je 
uitgeverij en vult je adresgegevens in. De kosten van het aanvragen van een PREFIX zijn 



Versie 2.5 | april 2018 | 

ongeveer € 60,- (ex. btw). Daarmee kun je meerdere isbn nummers aanvragen: één voor je 
boek, één voor je e-boek en dan heb je er nog een paar over voor je volgende boek! Het 
aanvragen van een isbn nummer doe je door met je PREFIX en kost ongeveer € 9,- per 
nummer. Je vraagt een isbn aan door weer in te loggen op www.isbn.nl, je vermeld de titel en 
eventueel de ondertitel van je boek, je vermeld de auteur en eventueel co-auteur en 
bijvoorbeeld fotograaf, je vermeld het aantal pagina’s en je kiest ene NUR nummer. Dat is en 
nummer dat de categorie van je boek aangeeft: Gezondheid, Kunst, Reisboek en dergelijke. 
Kies hier je NUR nummer: www.pumbo.nl/nur-code-boeken 

Het maken van een barcode van dat isbn nummer, dat op de achterflap van je boek komt te 
staan, doen we gratis voor je.  

De meeste lezers vinden het prettig een foto van de auteur op de achterkant van een boek te 
zien staan. En, wellicht ten overvloede... een vakantiekiekje volstaat meestal niet. Het laten 
maken van een professionele auteursfoto gemaakt door een portretfotograaf kost tussen de € 
90,- en € 150,-. Vraag of de fotograaf afstand doet van de persoonlijkheidsrechten van zijn 
werk, of dat je een vrijwaring krijgt, of de rechten van de fotograaf kunt afkopen, zodat je 
vrijelijk over je portretfoto kunt beschikken. 

 

bedragen exclusief btw | het opmaken van eenvoudige illustraties, kaders en icoontjes is 
inbegrepen. Diagrammen, tabellen en grafieken van € 20,- tot € 30,- per stuk. | maken van 
een index € 65,- per uur | een correctieronden van de auteur inbegrepen met een max. van 
vijftig stuks. Meer dan vijftig auteurscorrectie? € 65,- per uur. 

 

3.	Hoe	zit	dat	met	printen	of	drukken?	
Printen (digitaal drukken, ook wel POD genoemd: Printing on Demand), en drukken zijn twee 
verschillende manieren om een boek te maken. Ze hebben elk een eigen tarief, daarover 
straks meer. 

Het formaat en de omvang van je boek – het aantal pagina's – bepalen de kosten. Ook de 
keuze voor het drukken in zwart-wit, zwart-wit met een steunkleur of een vierkleuren druk is 
van invloed op de prijs, net als de keuze van het soort papier, de keuze voor een hard cover 
of een soft cover voor de omslag en de eventuele extra’s als flappen aan de cover, een 
leeslintje of een bijzonder bewerkte cover.  

Laat je je boek drukken, dan kost het eerste exemplaar in verband met de aanloopkosten 
veel, en ieder volgend exemplaar steeds minder. Een nadeel van het drukken is, dat je een 
stevige voorinvesteringskosten doet. Een boek kan, bij een afname van 1.000 stuks, tussen 
de € 2,- à € 4,- kosten. Er is ook een voordeel: Je winstmarge is groot. 

Laat je je boek printen, dan kost ieder boek dat uit de machine rolt, net zo veel als het vorige. 
Het voordeel is dat je voorinvestering laag is. Verkoop je een boek, dan wordt dat in no time 
geprint. Jij betaalt de printkosten, zo’n € 6,- tot € 10,- per stuk, en de koper betaalt de door 
jouw bepaalde verkooprijs van het boek. Je winstmarge is kleiner. 
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Over het algemeen geldt: bij een oplage tot 400 boeken is doorgaans printen voordeliger, bij 
een oplage vanaf 400 boeken is drukken vaak voordeliger. Bij een hoge oplage is drukken 
altijd voordeliger.  

4.	Een	e-boek	of	clickable	PDF	
Een e-book is een gedigitaliseerde versie van een bestaand boek, maar er zijn ook (en veel!) 
e-books die geen hard copy hebben. Die bestaan alleen digitaal. Een e-book druk je in 
principe niet af, je leest het digitaal op een scherm. Dit kan het beeldscherm van een 
computer, tablet of mobieltje zijn, maar er zijn ook een speciale apparaten om e-books te 
lezen: de e-readers. De verkoop van e-books in de afgelopen jaren fors gestegen, maar vlak 
tegenwoordig weer wat af. De groei zet niet echt door, toch is het gebruikelijk om van je boek 
ook een e-book versie te leveren. De gedachte daarachter is dat mensen online kennis 
nemen van je boek, gratis een inkijkje kunnen krijgen en twintig of dertig pagina’s kunnen 
lezen, en het daarna met een vingerafdruk kopen om verder te lezen, of alsnog met een druk 
op de knop de hard copy bestellen. 

Een e-book leest niet fijn als je boek uit weinig tekst en heel veel beeldmateriaal bestaat. Dan 
zijn er andere oplossingen om je werk digitaal te verspreiden, zoals een clickable PDF. 

Het maken van een e-boek kost niet veel: 

Wil je je werk alleen als e-boek uitbrengen, dan dient het net als een hard copy eerst 
geredigeerd te worden en opgemaakt te worden. Het maken van een e-boek op basis van het 
drukwerk document kost € 75,- plus een paginaprijs van € 0,15 voor een tekstboek. 

Het maken van een clickable PDF van je boek vergt veel tijd. Reken op een paginaprijs van € 
12,50. 

 

5.	Hallo	wereld,	mijn	boek	is	uit!	
We willen je geenszins demotiveren, maar er komen per week zo’n vijfhonderd boeken uit. Je 
zult dus enige moeite moeten doen om jouw boek onder de aandacht te brengen!  

Wat wil je eigenlijk met het uitgeven van je boek bereiken? Waarschijnlijk wil je dat de hele 
wereld het leest, tenzij je je boek alleen voor je eigen huiselijke kring hebt geschreven. Over 
het algemeen begint het uitgeven van je boek met het vaststellen van een specifieke 
doelgroep. Want dat je boek voor ‘iedereen’ geschikt zou zijn, is een illusie. Je geeft je boek 
in eerste instantie uit voor de Nederlandse markt. En misschien de Belgische. Je boek is 
interessant voor bijvoorbeeld leidinggevenden in de zorg, voor ex-verslaafden, mensen die 
een reis naar Nieuw Zeeland willen gaan maken, voor kinderen tussen zes en negen, 
vrouwen boven de vijftig, vegetariërs, mensen met migraine, mensen die van historische 
verhalen, detectives, korte verhalen of van reisverhalen houden, voor mensen die van een 
Dan Brown-achtig boek houden of juist van chicklits, voor mensen die van biografieën 
houden...  en zo verder. Goed je doelgroep bepalen zorgt ervoor dat je die doelgroep ook 
daadwerkelijk bereikt. 
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Er zijn meerdere mogelijkheden om je boek onder de aandacht te brengen. Niet veel auteurs 
beginnen hun marketingcampagne met een boekpresentatie. Je hebt er namelijk al een flink 
netwerk voor nodig; mensen die je kunt uitnodigen om aanwezig te zijn. Het is echter altijd 
leuk een klein feestje te geven bij de lancering van je boek! Maak ruim van te voren een mail 
met een persbericht en stuur een uitnodiging naar redacties van (lokale) kranten, (lokale) 
radio, (lokale) televisie, tijdschriften, websites en naar influencers zoals bloggers en vloggers, 
en indien van toepassing, ook naar verenigingen die bij jouw boek passen (gaat jouw boek 
over een nieuwe aanpak van migraine, vergeet dan de verenigingen die op het gebied van 
migraine en hoofdpijn actief zijn, niet te benaderen, en vergeet de food & health beurzen die 
reelmatig worden gehouden, niet). De waarheid gebiedt me te zeggen dat er geen rij 
journalisten op je boekpresentatie verschijnen, en daarom stuur je ze achteraf nog een mail 
met een korte tekst en een leuke foto van boekpresentatie. Het is ook een goed idee om een 
artikel over jezelf, een uittreksel van je boek, de eerste dertig pagina‘s, een aantal quotes en 
een professionele foto van jezelf ‘op de plank’ te hebben liggen. Belt er een journalist, dan 
stuur jij binnen no time alle gevraagde informatie! 

De boekpresentatie kan in een grand café, in een zaaltje, in een mooie tuin van een 
restaurant of zelfs in het plaatselijke theater gegeven worden. Ook leuk is het om je 
boekpresentatie samen met een goed bekend staande boekhandel te organiseren. Zij vinden 
het doorgaans ook erg leuk om mee te werken, en een bijkomend voordeel is dat de 
boekhandel een e-mail naar al zijn relaties kan sturen en ze uit kan nodigen! Samen met 
jouw eigen netwerk komen er dan al gauw een man of veertig, vijftig. Zorg op de middag of 
avond zelf voor iemand die je kort en professioneel kan aankondigen, een spreker die wat 
leuks over jou kan vertellen. Vervolgens hou je zelf een kort – of langer – praatje en 
overhandig je het eerste exemplaar aan bijvoorbeeld een prominente stadsgenoot die je hebt 
uitgenodigd. In een boekhandel rekenen de gasten van de boekpresentatie die een boek van 
je willen kopen, dat bij de kassa af. De boekhandel verdient aan je boek. Hou je je 
presentatie ergens anders, zorg dan dat je iemand regelt die aan een tafeltje de betalingen 
afhandelt, zodat jij je je alleen maar bezig hoeft te houden met het signeren van je boeken! 
De opbrengst van de boekenverkoop van die middag of avond is in dit geval voor jou. Maar je 
hebt ook wel wat meer kosten: de huur van de locatie. De overige kosten van een 
boekpresentatie zijn bijvoorbeeld de kosten voor de drankjes en de hapjes en misschien de 
kosten van het huren van een geluidsinstallatie of een fotograaf. Reken op een bedrag 
tussen € 200,- tot € 2.000,- 

Nog even over dat persbericht. De meeste journalisten krijgen dagelijks zoveel persberichten 
dat ze ze niet eens meer allemaal kunnen lezen. Een persbericht moet dan ook heel erg kort 
zijn (maar wel alles vertellen!) en nieuwsgierig maken tegelijk. Ook is het prettig wanneer de 
journalist in de mail zelf direct al allerlei informatie ziet (cover, summary, bio) zodat hij of zij 
niet eerst vier verschillende attachments hoeft te openen. Als attachment stuur je dan de 
(beveiligde) PDF van je boek (of van een deel van je boek) mee. Het is echter niet gezegd 
dat de journalist dat attachment ook daadwerkelijk opent... Zijn er professionals op jouw 
vakgebied, bijvoorbeeld een Amerika-deskundige als je een boek over Detroit hebt 
geschreven, zorg dan dat je zijn of haar telefoonnummer of emailadres te pakken krijgt en 
vraag hem of haar of je binnen drie dagen een recensie-exemplaar van je boek mag 
toesturen en naar welk adres dan kan. Stuur je een boek naar een journalist die recensies 
over kookboeken schrijft, dan zal hij of zij een biografie van een monnik uit de zestiende 
eeuw misschien aan zich voorbij laten gaan... Er zijn ook auteurs die een boek naar het 
algemene adres van een redactie opsturen. Bel dan wel na een week even na, en vraag bij 
wie je boek terecht is gekomen en wanneer je mag terugbellen voor een reactie.  

Nu we in 2018 leven, zijn dit wel wat old skool methodes om je boek onder de aandacht te 
brengen. Er zijn modernere manieren om de markt te benaderen. Zo kun je één of meerdere 
hoofdstukken van je boek digitaal verspreiden en gratis laten lezen, en de verdere 
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hoofdstukken achter een betaalmuur zetten. In feite werkt iBooks op die manier, daar kun je 
bij wijze van teaser de eerste dertig, veertig pagina‘s van een boek zonder kosten lezen en 
met één vingerafdruk betalen om de rest beschikbaar te krijgen. Er zijn auteurs die hier 
Blendle voor gebruiken, de eerste hoofdstukken zet je voor € 0,50 te koop en naar mate het 
boek vordert gaat de prijs omhoog.  

Voor het onder de aandacht brengen van je hard copy boek (je geprinte of gedrukte versie) 
gebruik je zoveel mogelijk kanalen, zoals bijvoorbeeld de bestaande sites BOL en 
boekenbestellen en vergelijkbare verkoopsites, en natuurlijk social media. Hoe beter je te 
vinden bent, en hoe vaker je genoemd en geliked en gedeeld wordt, des te meer 
zoekmachines vinden jouw boek en verspreiden het op hun beurt weer. Het hebben van een 
eigen website is een voordeel voor je naamsbekendheid, maar wat nog veel fijner is, is dat je 
via je eigen site contact kunt onderhouden met je eigen doelgroep. Je website wordt voor 
jouw een verzamelplaats om kennis te delen en voor je bezoekers om kennis te vergaren 
over het onderwerp waar jij over schrijft. Met Wordpress (kies uit een van de duizenden gratis 
thema's, een bijzonder thema kost vanaf € 100,- per jaar) kun je zelf aan de slag. Wordpress 
is een veelgebruikt en gebruikersvriendelijk websitesysteem dat ook nog eens 
zoekmachinevriendelijk is.  

Je kiest een kant en klaar thema en legt de door jouw gewenste domeinnaam vast (een 
domeinnaam kost ongeveer € 18,- per jaar, inclusief mailadres). Het hosten van de website 
kost ongeveer € 12-, per maand. Je bouwt de website pagina voor pagina op en gebruikt 
altijd een duidelijke home knop en een menustructuur aan de bovenkant, zodat je bezoekers 
geen doolhof voorgeschoteld krijgen. Je schrijft een tekstje over je boek en over jezelf en de 
vormgever kan een paar fraaie 3D-plaatjes van je boek aanleveren, inclusief een plaatje van 
de cover en een inkijk-PDF van twintig pagina's leveren. De social media zijn geïntegreerd in 
de website en je hebt de mogelijkheid om te bloggen of om een nieuwsbrief (via Mailchimp) 
naar je relaties te versturen. Als je wilt, kunnen je bezoekers via jouw eigen website ook je 
boek bestellen, en betalen met bijvoorbeeld iDeal.  

Wordpress is een gebruikersvriendelijk systeem, en na het bouwen van je website is het heel 
gemakkelijk om de site te onderhouden en er nieuwe berichten op te plaatsen. Heb je er 
desondanks geen tijd voor, zoek dan iemand die de website voor je kan opzetten. Als wij de 
website voor je bouwen, kost dit tussen de € 800,- en 1.200,- ex. btw. 

Even terug naar het al even genoemde persbericht. De meeste auteurs laten een 
professioneel persbericht maken, de kosten hiervoor zijn € 300,- tot € 600,- ex btw. Je weet 
dan zeker dat je een actief persbericht hebt met een juiste tone of voice, en met de wie, wat, 
waar, waarom, wanneer en hoe. Wij kunnen het persbericht voor je maken, er zijn via het 
internet ook talloze andere bureaus die dit voor je kunnen doen. 

Social media zijn onontbeerlijk bij het onder de aandacht brengen van je boek. Facebook, 
Twitter, Instagram en al die andere tools zijn gratis. Heb je nog niet veel kaas gegeten van 
het posten van berichten, dan kun je hulp inkopen. Reken op € 400,- tot € 1.000,-. Wil je 
nieuwsbrieven kunnen versturen via de gratis tool van Mailchimp? Pumbo biedt voor € 149,- 
een implementatiepakket aan en stelt alles voor je in, en verzorgt de aanmeldboxen die je op 
je website kunt plaatsen. 

Ga je flyeren, wil je een poster of ansichtkaarten? De vormgever maakt het ontwerp en levert 
zowel de online uitingen (banners en dergelijke) al de hard copy producten (flyers, posters) in 
een document aan. De kosten van deze vormgeving zijn € 65,- per uur, en je krijgt vooraf een 
fixed price van de vormgever, zodat de kosten niet de spuigaten uitlopen. De printshop bij 
jouw om de hoek, of anders een van de vele internetdrukkers, zorgen ervoor dat je binnen 
twee dagen een stapel drukwerk in huis hebt.  
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Je kunt ook online adverteren, op de een of meerdere van de vele leuke sites voor 
boekenlezers. Reken op een kostenpost van € 75,- tot € 150,- per maand. Online adverteren 
bij de grote kranten tijdschriften is een stuk duurder, hoewel er soms een ‘stoppertje’ te 
vergeven is, een plekje dat vlak voor de deadline over is.  

Soms accepteren de online sites een kant en klaar interview over een auteur. Zorg dus dat je 
jezelf laat interviewen, dat er een goed geschreven tekst ‘op de plank’ ligt en dat je een paar 
geweldige auteursfoto's en een plaatje van je cover meestuurt. 

Er zijn veel lokale radio- en televisieprogramma's en de meeste vinden het enig wanneer jij 
een uurtje komt aanschuiven. Zorg dat je de luisteraars en kijkers echt wat te vertellen hebt 
en neem een boek voor de presentator mee! 

 

6.	Het	distribueren	van	je	boek:	
Eerst maar eens de vraag: hoeveel boeken ga je verkopen? Liggen er vijftig in je gang en 
regel je de verkoop, het verpakken van het boek en het versturen naar de koper zelf? Of 
verwacht je er meer te gaan verkopen en besteed je het postzegels plakken liever uit? 
Oftewel: hoe komt jouw boek bij de lezer? 

Ga je je boeken via je mond tot mond reclame, lezingen en workshops of je eigen website 
verkopen, en heb je een oplage laten drukken, dan zul een plek moeten hebben waar je de 
boeken kunt opslaan. Ook moet je dan de tijd hebben om de bestellingen stuk voor stuk te 
verpakken en te verzenden. De verzendkosten van een boek zijn, als het tenminste door de 
brievenbus past, zo’n € 2,75.  

We kunnen een externe winkelwagen aan jouw eigen website maken, en Pumbo kan de 
orders die via jouw website binnenkomen, voor je afhandelen via een koppeling. Zodra 
iemand je boek bestelt via jouw website, krijgt Pumbo bestand met de gegevens van deze 
bestelling en handelt die af. De kosten van de winkelpagina zijn € 99,-. Draait jouw website 
op Wordpress? Dan is de kans groot dat je de shop-plugin WooCommerce hebt waar Pumbo 
een koppeling voor heeft ontwikkeld. Jij handelt zelf de betaling af via WooCommerce en 
Pumbo krijgt automatisch de bestelling van je boek binnen, en handelt die voor je af. Het 
opzetten van de WooCommerce koppeling kost € 99,- 

Wil je je boek via BOL en andere online winkels verkopen, dan zul je ervoor moeten zorgen 
dat je boek ergens ligt opgeslagen zodat het verzendbedrijf er bij kan. Daar is het Centraal 
Boekhuis (CB) voor. Je kunt als uitgever (en dan ben je, als je je eigen boek uitgeeft!) een 
aansluiting bij het CB nemen en een CB Compact pakket kopen, Dat kost rond de € 30,- per 
maand, plus de variabele (administratie-)kosten per verpakt en verzonden boek van 
ongeveer € 1,50 per exemplaar. 

Je kunt ook een uitmuntend servicebureau als Pumbo in de arm nemen, en via hen je boeken 
in het Centraal Boekhuis laten neerleggen. Dit is vaak goedkoper dan wanneer je zelf een 
‘plank’ hebt, in het magazijn van het CB. Dat kost niets tot zo’n € 17,50 per maand, plus de 
variabele (administratie-)kosten per verpakt en verzonden boek van ongeveer € 1,50 per 
exemplaar. 

Wil je geen oplage laten drukken en kies je voor Printing on Demand, (POD) dan heb je geen 
stapels boeken liggen. Je boek wordt per stuk geprint op het moment dat iemand een boek 
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besteld. Ook dan kan jouw boek bi Bol, de boekhandel en de individuele lezer besteld 
worden!  

Waar kunnen je lezers jouw boek kopen? Wil je dat je boek in iedere boekhandel te koop is, 
maak dan gebruik van de gratis aansluiting die Pumbo met het Centraal Boekhuis (CB) heeft. 
Pumbo meld jouw boek aan en vanaf dat moment kan jouw boek door 2600 aangesloten 
boekhandels worden besteld. De distributie, administratie en de betaling worden allemaal 
geregeld. Hou er wel rekening met de boekhandelskorting (de inkoopkorting) die de 
boekhandelaren krijgen. Alle boekhandelaren, dus ook de online-boekwinkels. In Nederland 
bestaat de vaste boekenprijs. Een boek kost in iedere winkel hetzelfde, ook online. De kosten 
die de boekhandel maakt (huur locatie, personeel et cetera) probeert de winkel te dekken 
door de inkomsten uit het verkopen van boeken. Het boekhandel kortingspercentage worden 
door de Koninklijke Boekverkopersbond, de Nederlandse Uitgeversbond en de Groep 
Algemene Uitgevers bepaalt. Een A boek, oftewel een Algemeen boek heeft een korting van 
42 procent, een S boek, oftewel een Schoolboek heeft een korting van 24,1 procent en een 
W boek, een Wetenschappelijk boek kent een variabele korting: tot € 25,77 is de korting 
30,19 procent, tot € 50,63 is de korting 29,19 procent en boven de € 50,64 is de korting 27,19 
procent.  

Dan is er nog de categorie O boeken, de Overige boeken: dit zijn alle andere boeken die niet 
onder de bovengenoemde categorieën vallen. Wil jij een lagere boekhandelskorting 
afdragen? Dan verkoop je je boek als O boek. Pumbo zorgt dat de door jouw afgesproken 
korting in het administratiesysteem van het CB terechtkomt. De korting geldt dan voor alle 
boekhandelaren.  

Wil je een hogere korting van je A, S of W boek aan de boekhandel geven, in ruil waarvoor 
de boekhandel jouw boek extra promoot bijvoorbeeld, dan kun je dat per boekhandel 
afspreken, en dat kan ook automatisch door het systeem van CB worden verwerkt als het is 
ingevoerd.  

Het is ook gebruikelijk om hogere kortingen – een staffelkorting - aan een boekhandel te 
geven als deze meerdere exemplaren van je boek tegelijk afneemt. Hiermee stimuleer je de 
boekhandel om grotere aantallen af te nemen en dat is voor jou als auteur/uitgever natuurlijk 
prettig. De korting is dan bijvoorbeeld als volgt: 

• 1 exemplaar: 42% korting 

• 10 tot 50 exemplaren: 50% korting 

• 50 tot 100 exemplaren: 55% korting 

Dit is maar een voorbeeld en geen vaste regel. Het is maar net wat je zelf met de boekhandel 
afspreekt. 

Bol is de grootste boekhandel van Nederland. Daarom kan Bol een hogere korting bedingen. 
Zo krijgt Bol 45% op A boeken, 28% op S boeken en O boeken gaan niet voor minder dan 
35% weg. 

De meeste boeken die verkocht worden vallen onder categorie A. Pumbo kan je adviseren 
over de categorie van je boek, en over het geven van extra korting. Mail of bel ze gerust! 

Nog even dit: de boekhandelskorting wordt bijna altijd over de verkoopprijs exclusief btw 
gerekend. Bij sommige e-bookverkopers (met name buitenlandse partijen) wordt de 
boekhandelskorting over de verkoopprijs inclusief btw gerekend. In Nederland rekent vrijwel 
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iedereen met de verkoopprijs exclusief btw. In Nederland zit er 6% btw op geprinte boeken en 
21% btw op e-books. 

De verkoopprijs van een boek inclusief btw / 1.06 = verkoopprijs exclusief btw 

De verkoopprijs van een e-boek inclusief btw / 1.21 = verkoopprijs exclusief btw 

Stel dat de verkoopprijs van een geprint boek € 19,95 is, dan deel je dit bedrag door 1.06. 
Hier komt dan een exclusief btw-bedrag uit en dat is in dit geval €18,82. Over dit bedrag 
wordt dus de korting berekend.  

Pumbo vertelt in hun Complete Handleiding: wanneer je je boek via het CB verkoopt, dan 
wordt de boekhandelskorting automatisch verrekend. Het CB incasseert immers het geld van 
de boekhandel. Het CB betaalt dit dan weer uit aan de uitgever (aan jouw dus in dit geval) en 
het duurt één tot drie maanden voordat je het geld gestort krijgt op je rekening. 

Als je de aansluiting bij het CB via Pumbo hebt geregeld, dan handelen wij alles voor je af. 
Wij hebben een uitgebreide technische koppeling met het CB en onze systemen zijn altijd up 
to date. Ook al ontvangen wij het geld ook pas na één tot drie maanden van het CB, kun je bij 
ons wel op ieder moment vragen je verdiensten te laten uitbetalen. 

Bij het berekenen van je winst per boek na verkoop van een boek je naast de korting ook nog 
rekening moet houden met de handelingskosten die het CB in rekening brengt om je boek 
daadwerkelijk bij de boekhandel of bij de individuele koper te krijgen. 

 

7.	Veelgestelde	vragen	
Hoe	lang	duurt	het	voor	ik	het	eerste	exemplaar	van	mijn	boek	in	handen	heb?		

We gaan even uit van een voorbeeld. Stel dat je een boek van 60.000 woorden hebt 
geschreven. Dan rekenen we voor de redactie een doorlooptijd van een week tot tien dagen. 
Zodra de redacteur klaar is met redigeren, ontvang jij je geredigeerde manuscript retour en 
lees jij het nog eens door. Jij bepaalt namelijk welke correcties, wijzigingen en voorstellen van 
de redacteur je accepteert, danwel verwerpt. Zodra jij klaar bent ben het nalezen stuur je het 
manuscript weer terug en kunnen we beginnen met de opmaak van je boek. De vormgever is 
namelijk al tijdens de redactie aan de slag gegaan met het maken van een voorstel voor de 
vormgeving van de cover en het binnenwerk. Die presentatie krijg jij toegestuurd, zodat je er 
je goedkeuring aan kunt geven of een aantal wijzigingen kunt doorgeven. Reken voor het 
uiteindelijke opmaken van je boek een dag of drie, vier doorlooptijd. Vervolgens laten we een 
proefboek voor je maken, dat je thuisgestuurd krijgt. De print- en verzendprocedure duurt een 
dag of drie. Dat proefboek neem je helemaal door en je geeft ons de allerlaatste 
auteurscorrecties door. De vormgever voert die correcties uit en levert vervolgens een 
drukwerkgereed document waar de drukker mee aan de slag kan! Reken dus op zo'n drie 
weken doorlooptijd, voor je je eerste exemplaar (je proefboek) in handen hebt. Heb je grote 
haast? Laat dat dan vooral weten, dan kijken we of we de planning kunnen opstrakken.  

Als jouw oplage geprint wordt, dan heb je al na een dag of drie, vier al je boeken in huis. Laat 
je je boek drukken, reken dan op een doorlooptijd van twee tot vier weken. Wil je een e-book 
laten maken, dan kan dat in een dag gemaakt én geüpload zijn. 
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Waarom	kan	ik	mijn	manuscript	pas	inleveren	als	ik	echt	helemaal	uitgeschreven	
ben?	Ik	zie	iedere	dag	wel	iets	dat	ik	wil	veranderen!	

Je mag je manuscript natuurlijk best inleveren als het nog niet helemaal klaar is. De vraag is 
dan wel, of dit wel het juiste moment voor de start van de redactie is. De redactiekosten zijn 
best hoog, zoals je hebt kunnen lezen. Een redacteur redigeert zes tot tien pagina’s per uur, 
soms zijn dat echter maar drie pagina's per uur, wanneer de auteur geen native speaker 
Nederlands is, of wanneer er zeer veel namen, straatnamen, biografieën, verwijzingen, 
jaartallen en gebeurtenissen moeten worden gecheckt via het internet. We lezen je werk 
maar liefst drie maal door: eenmaal als Word document, eenmaal nadat jij de correcties van 
de redacteur hebt gelezen en eventueel zelf nog correcties hebt gemaakt, en eenmaal in het 
proefboek.  

Nu gaat het om die tussenfase: wij hebben geredigeerd, jij leest onze correcties en 
voorstellen door en je denkt: die scène wil ik aanpassen, ik kan het ook nog hebben over de 
historie van het land zelf,  en ik zou het ook nog leuk vinden om de lezer de kwantumfysica 
uit te leggen en te beschrijven en zou het niet aardig zijn een vergelijking tussen de 
verschillende hondenrassen te maken? 

Je gaat hele alinea’s herschrijven, je hebt echt een goed idee. En dan moet er vervolgens op 
pagina 34,148, 149, en 212 ook een aanpassing plaatsvinden, anders klopt het niet meer. 
Die wijzigingen noteer je allemaal in het geredigeerde manuscript, maar je schrijft ook 
volledig nieuwe teksten en die stuur je ons per mail. In maar liefst ene stuk of zes mails. Die 
je op verschillende dagen verstuurd, want inspiratie komt immers bij vlagen. Je vraagt of we 
de alinea’s uit de mail willen halen en of we ze willen vervangen, wel een stuk of vijftien. En in 
andere teksten besluit je dat je niet volledig was, en daar typ je nog een paar zinnen bij. Dit is 
vragen om ellende lees: om vervelende fouten. Ons voorstel is dan ook: stuur je manuscript 
pas in ter redactie, als je echt tevreden bent over wat je hebt geschreven. Wanneer je alles 
gezegd hebt dat er te zeggen valt. Dat je na de redactie nog een paar kleine dingetjes wilt 
aanpassen is natuurlijk prima. We rekenen op een maximum van vijftig correcties. Wil je dus 
hele alinea’s vervangen, en zoals hier boven geschetst; je werk opnieuw en met 
voortschrijdend inzicht aanpassen, dan zullen we een volledig nieuwe redactie moeten 
starten. Met de bijbehorende hoge kosten. Dat wil je niet. Ergo: we ontvangen je manuscript 
en doen een gratis proefredactie. Gaan we de redactie voor je verzorgen, loop dan je 
manuscript zelf nog even na om te checken of je nog steeds vindt dat het af is. En echt van 
jouw bureau af kan. Dan starten we met redigeren, en krijg je na een (werk)dag of tien je 
manuscript geredigeerd terug! 

 

Ik	heb	akkoord	gegeven	op	de	vormgeving,	maar	nu	ik	mijn	proefboek	in	huis	heb	
krijg	ik	er	van	vrienden	en	via	Facebook	allemaal	commentaar	op	en	wil	ik	het	
eigenlijk	anders.	Wat	nu?	

Is het schrijven van een boek al een hele klus, het verzinnen van de titel en de keuze voor 
een cover zijn vaak nog veel lastiger, horen we van onze auteurs. De totstandkoming van 
jouw boek is vaak een heel persoonlijke reis. We zorgen voor maatwerk bij de vormgeving 
van de cover en het binnenwerk van je boek, en maken het dus zoals jij dat wilt, op basis van 
jouw voorkeuren. Wel nemen we de vrijheid je te adviseren over bijvoorbeeld wat er goed in 
de markt ligt, wat de associaties met bepaalde keuzes kunnen zijn en welke uitvoeringen er 
technisch gezien wat risicovoller of duurder zullen worden. Ook geven we aan dat je je tijd 
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kunt nemen, bij het maken van je keuze. Sommige auteurs zetten de cover van hun boek uit 
op Facebook en vragen om commentaar, andere sturen het alleen naar directe vrienden om  

 

Wat	is	een	ISBN	en	heb	ik	dat	nodig?	

Een ISBN is een uniek nummer voor je boek. Door het registreren van een ISBN zorg je dat 
alle informatie over je boek onder één nummer beschikbaar komt: van titel, auteur, 
verschijningsdatum tot cover en flaptekst. Die informatie is dan beschikbaar voor 
boekhandels, webshops en bibliotheken. Je boek kan snel en gemakkelijk worden gevonden 
en besteld. Wordt je daarnaast ook klant van CB, dan kunnen 2500 boekverkopers je boek 
direct bestellen.  

Als Nederlandse uitgever, (inhoudelijk) verantwoordelijk voor het boek, vraag je een ISBN 
aan. Je registreert ISBN’s op www.mijnisbn.nl. Eerst koop je een prefix: de begincode van 
een ISBN en jouw uitgeversnummer. Daarmee kun je meerdere ISBN’s met hetzelfde 
beginnummer registreren. Ben je gevestigd in Vlaanderen, dan kun je  terecht bij 
boekenbank.be.  

Log in op www.ISBN.nl Typ je uitgeversnaam (of verzin er één) en vul de overige gevraagde 
velden van naam, adres en telefoonnummer in. Ook wordt om je e-mailadres gevraagd. Tot 
slot wordt gevraagd of je één of een tot tien ISBN nummers nodig denkt te hebben in de 
komende jaren. Hou er dan rekening mee dat een e-book een eigen isbn krijgt. Lanceer je 
dus een boek én een e-boek dan zijn dat twee nummers. Je ontvangt je uitgeversnummer 
(prefix) de volgende dag per mail. Daarmee registereer je een ISBN. Vul de gegevens van uw 
uitgave in, zoals verschijningsdatum, het aantal pagina's, het NUR2 nummer en de 
betrokkenen, zoals de auteur, de vertaler, de fotograaf et cetera. De optionele velden zijn niet 
verplicht, maar hoe completer de gegevens, hoe beter uw titel vindbaar wordt in bijvoorbeeld 
webshops of bestelsystemen. In de maand die volgt op de registratie van een ISBN of een 
prefix ontvangt u een factuur van CB (het Centraal Boekhuis). 

De kosten zijn eenmalig €54,23 voor een uitgeversprefix en € 9,53 per ISBN. Beiden zijn 
excl. 21% BTW.  

Vraag je voor het eerst een ISBN aan, dan betaal je bij je eerste ISBN registratie de kosten 
voor één prefix en voor één ISBN. 

Heeft je werk meerdere verschijningsvormen? NSTC is de Nederlandstalige Standaard Tekst 
Code. Dit 'super-ISBN' zorgt ervoor dat alle verschijningsvormen van een boek onder één 
overkoepelend nummer aan elkaar gelinkt worden (bijvoorbeeld het e-book, het audioboek en 
het gedrukte boek van een titel). Wordt het boek opgenomen in het CB assortiment? Dan 
speurt ISBN compleet geautomatiseerd de database af naar verwante ISBN’s en kennen 
(kosteloos) een NSTC toe. 

 

Heb	ik	auteursrechten	en	wat	zijn	dat?	

                                                
2 NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een driecijferige code die het onderwerp van 
een boek weergeeft. Bijvoorbeeld: 300 is Literaire fictie.  
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Als iemand iets origineels heeft gemaakt, is het niet de bedoeling dat iemand anders daar 
zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is er auteursrecht of ‘copyright’. Het auteursrecht 
biedt iedereen die werken creëert, auteursrechtelijke bescherming. De maker van zo'n werk, 
ook wel auteur genoemd, mag als enige beslissen over de exploitatie van de werken die hij of 
zij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen.  

Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner Conventie van 1886. In Nederland is 
het auteursrecht in de Auteurswet geregeld. In artikel 1 van de Auteurswet wordt het 
auteursrecht als volgt omschreven: «Het auteursrecht is het uit-sluitend recht van de maker 
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit 
openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.» 

Het recht ontstaat vanzelf, er zijn geen formaliteiten nodig om auteursrecht te krijgen. Je 
hoeft je auteursrecht dus nergens aan te vragen of te registreren. Als iemand thuis achter zijn 
bureau een tekening maakt, heeft hij daar dus automatisch het auteursrecht op. Ook op een 
werk dat nog niet helemaal af is, berust auteursrecht, als het tenminste voldoende origineel 
is. 

De maker kan zijn of haar auteursrecht verkopen. Als de maker het auteursrecht altijd zelf 
heeft gehouden, dan zal het uiteindelijk in handen komen van zijn erfgenamen. Degene die 
het auteursrecht krijgt overgedragen of erft, is vanaf dat moment de nieuwe 
‘auteursrechthebbende’ op het werk.    

Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten: het alleenrecht 
om het beschermde werk openbaar te maken (bijvoorbeeld op een website te plaatsten of om 
te kopiëren) en het alleenrecht om het te verveelvoudigen en toegankelijk te maken voor 
publiek. Ook het maken van bewerkingen of vertalingen valt onder auteursrecht. Ook 
daarvoor is - in beginsel - steeds de voorafgaande toestemming van de 
auteursrechthebbende nodig.  

Naast de hierboven genoemde rechten krijgt elke maker van een werk 
persoonlijkheidsrechten - onder meer het recht op naamsvermelding en het recht zich te 
verzetten tegen de aantasting van zijn of haar werk. Deze rechten, die ook wel ‘morele 
rechten’ worden genoemd, kunnen niet in handen van iemand anders komen en blijven dus 
van de maker, ook als de maker zijn auteursrecht (dus het openbaarmakings- en 
verveelvoudigingsrecht) aan een ander zou hebben overgedragen. Wel kan afstand worden 
gedaan van sommige persoonlijkheidsrechten. Persoonlijkheidsrechten gaan bij overlijden 
van de maker niet automatisch over op de erfgenamen; hiervoor is een testament of codicil 
nodig waarin de maker een bepaalde persoon of instelling aanwijst die na zijn dood deze 
rechten kan uitoefenen.  

Het auteursrecht is een onderdeel van het rechtsgebied dat het ‘intellectueel eigendomsrecht’ 
wordt genoemd. Daartoe behoren naast het auteursrecht en de daarop lijkende naburige 
rechten ook het merkenrecht, het octrooirecht, het topografierecht, het modellenrecht, het 
databankenrecht, het kwekersrecht en het handelsnaamrecht. Klik hier voor de 
auteursrechtwijzer. 

 

Hoeveel	boeken	worden	er	in	Nederland	verkocht?	
 
Ondanks de negatieve verwachtingen van een aantal jaren geleden is de boekenverkoop zijn 
weg omhoog weer aan het vinden. De boekenverkoop in Nederland groeit harder dan in 
andere Europese landen. Even wat getallen: er worden jaarlijks 41 miljoen (nieuwe) boeken 
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gekocht, dat is een stijging van 0,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Het recordjaar was 
2008: toen werden er 50 miljoen boeken verkocht. De markt voor fictie is het grootst, hier valt 
39 procent van de verkochte boeken onder. Kinder- en jeugdboeken vertegenwoordigen 
samen met de categorie reisboeken, kookboeken en gezondheidsboeken de twee andere 
grootste genres. 
 
Nog een paar cijfers: het aantal boekwinkels ligt rond de 1500. De webwinkels zijn goed voor 
28 procent van de verkoop van boeken. Het aantal Nederlanders dat één keer per kwartaal 
een boek aanschaft is 31 procent. 20 Procent van de mensen koopt nooit een boek. 39 
Procent van de mensen koopt wel eens een tweedehandsboek in de kringloopwinkel of op 
een boekenmarkt. Er verschijnen 27.602 nieuwe titels per jaar en er zijn permanent 412.000 
titels beschikbaar voor de consument. 

 

 

8.	Een	rekensom	
Wat verdien je nou aan je boeken, als schrijver? 

De meeste schrijvers worden niet rijk van het schrijven van een boek, en zeker niet slapend 
rijk! Wat je als schrijver verdient ligt aan de kosten die je maakt, voor de redactie, de 
vormgeving, het eventueel inkopen van foto's op Shutterstock, iStock, Getty Images en 
dergelijke websites, het drukwerk, de aansluitkosten van het CB, de distributiekosten en de 
eventueel andere kosten voor promotie en marketing de je hebt gemaakt.  

Als voorbeeld een verkoopprijs van €19,95 en een boekhandelkorting van 42%. Dat is bruto € 
18,82 – € 7,90 = € 10,92. Stel dat je het boek laat drukken in een oplage van duizend waarbij 
de kostprijs van één boek € 2,06 is, dan is je nettowinst € 8,86. Hier gaan nog allerlei kosten 
vanaf, zoals hierboven beschreven. Deze berekening komt uit de handleiding van Pumbo, 
met wie wij bij voorkeur werken. Pumbo is volledig, duidelijk en transparant in de 
communicatie! Lees hier hun uitgebreide handleiding Boek uitgeven, de complete gids. 
 
 
 
Een rekensom voor de kosten van een roman tot 60.000 woorden zou kunnen zijn: 

Schrijfbegeleiding: drie maanden on line coaching   € 650,- 

Quick scan: gemotiveerde beoordeling van je boek    € 99,- 

 

Redactie        €  1.500,-  
Vormgeving omslag en binnenwerk, persklaar   €  1.250,-  
Boekproductie 1000 stuks       €  2.500,-  
Distributie van je boeken via Pumbo en het CB   €     500,- tot € 1.500.- 
 
Feestje boekpromotie, auteursfoto, persmap    €     200,- tot € 2.200,- 
Prefix, ISBN        €       60,- plus 9,- 
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Alle in dit boek genoemde tarieven, honoraria en berekeningen zijn zonder btw. 
 


