
                                      Pakket privé 1 
                                                        75 Euro   

 

 Ontwerp cover en omslag 

 Inscannen binnenwerk* 

 Controleren proefexemplaar 

 2 exemplaren boek –royaltyvrij 

 
*Bij dit pakket dient u zelf het al opgemaakte binnenwerk 

in pdf aan te leveren. voor de zekerheid ontvangen wij het 

manuscript ook graag in Word, zodat eventuele foutjes er 

eenvoudig door ons uit te halen zijn. 

 

                                       Pakket privé 2 
                                                      195 Euro 

 

 Ontwerp cover en omslag 

 Opmaken binnenwerk 

 Correctie-eindredactie 

 Controleren proefexemplaar 

 3 exemplaren boek–royaltyvrij 

     

                 Pakket doe het zelf 
                                                    165 Euro 

 

 Ontwerp cover en omslag 

 Inscannen binnenwerk* 

 ISBN aanvragen 

 Controleren proefexemplaar 

 Royalty´s  

 Afhandelen bestellingen 

 3 exemplaren boek –royaltyvrij 

 
*Bij dit pakket dient u zelf het al opgemaakte binnenwerk 

in pdf aan te leveren. voor de zekerheid ontvangen wij het 

manuscript ook graag in Word, zodat eventuele foutjes er 

eenvoudig door ons uit te halen zijn. 

 

                                     Pakket budget 
                                               300 Euro 

 

 Ontwerp cover en omslag 

 Schrijven flaptekst en profiel auteur 

 Opmaken binnenwerk 

 Correctie-eindredactie +ISBN 

 Controleren proefexemplaar 

 Royalty´s 

 Schrijven/verzenden persbericht 

 Afhandelen bestellingen 

 5 exemplaren boek –royaltyvrij 

 

                                     Pakket vertel je verhaal 

                                         495 Euro 

 

 Ontwerp cover en omslag 

 Schrijven flaptekst en profiel auteur 

 Jouw levensverhaal of ervaringsverhaal 

aan de hand van interviews en gesprekken 

opgetekend. 

 Opmaken binnenwerk 

 Correctie-eindredactie+ISBN 

 Controleren proefexemplaar 

 Royalty´s 

 Schrijven en verzenden persbericht 

 Ontwerp promotie/affiche 

 Afhandelen bestellingen 

 8 exemplaren boek –royaltyvrij 

 

 

 

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW 

 

Genoemde pakketten zijn ter indicatie. Het is onze 

insteek om maatwerk te leveren. Wij starten met 

een vrijblijvend gesprek om de verwachtingen en 

wensen duidelijk in kaart te brengen. Het liefst 

ontmoeten wij jou face to face, onder het genot van 

een kopje koffie, maar op afstand is natuurlijk ook 

mogelijk per telefoon of e-mail.  

 

Geheel naar jouw wens kunnen wij de pakketten 

eventueel nog wijzigen en aanpassen. Pakketprijzen 

zijn gericht op particulieren en non-profit 

instellingen. Bij bedrijven passen wij een 

tariefverhoging van 40% toe.  (+)Bij correctie-

eindredactie kan een prijsverhoging worden 

doorberekend in relatie tot het aantal uren dat 

hiervoor nodig is. 

 

Op al onze diensten en pakketten zijn onze algemene 

voorwaarden van toepassing. 

 

 


