Hoe geef ik een
papieren boek uit?
CB-aansluiting

Voor Nederlandstalige boeken:

Met een CB-aansluiting is je boek bestelbaar
in de boekhandel.
Dit kan via zelfuitgeefplatformen zoals
mijnbesteller.nl en Brave New Books
Of via uitgeefdiensten zoals Boekengilde
en Boekscout
Ook kun je zelf een CB-aansluiting
nemen. Dit kost circa € 50,00 per maand.

Pumbo
Distributie naar Bol.com via hun CBaansluiting
Levertijd circa 12 dagen voor POD
boeken, maar dit is te verkorten tegen
extra betaling
Gebruik je eigen ISBN want het ISBN van
Pumbo kun je alleen voor Pumbo
gebruiken

Let op!
Je kunt niet je
eigen ISBN
gebruiken

Dit is een overzicht van manieren hoe je een papieren boek
kunt uitgeven. We noemen een aantal zelfuitgeefplatformen en
uitgeefdiensten bij naam, maar uiteraard zijn er meer.
Wij raden de volgende uitgeefroutes aan:
Voor Nederlandstalige boeken: publiceer eerst* op Pumbo
en dan op KDP Print
Voor Engelstalige boeken: publiceer eerst* op Ingram Spark
en dan op KDP Print
* Doe je het andersom, dan kun je het ISBN daarna niét meer
gebruiken op Pumbo of Ingram Spark.
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Kies voor
Print on Demand
(POD) om de kosten
zo laag mogelijk te
houden.

Voor Engelstalige boeken:

KDP Print
Je royalty's zijn 60% van de verkoopprijs
Je papieren boek komt op alle Amazon
webshops te staan, inclusief Amazon NL
Levertijd is circa 2 dagen
Om met je boek gegarandeerd op
Bol.com te komen, zet expanded
distributie uit en publiceer via Pumbo
Gebruik je eigen ISBN want het gratis
ISBN van KDP kun je alleen voor KDP
gebruiken

Ingram Spark
Wereldwijde distributie naar webshops
en boekhandels (echter niet naar de
Nederlandse en Belgische boekhandels)
Je kunt alleen je eigen ISBN gebruiken
Berekent administratiekosten, maar met
ALLi lidmaatschap is het gratis

Pro Tip!
Vraag altijd een
proefexemplaar aan
en controleer deze
grondig!

