C H EC K L I S T
JE BOEK VERKOPEN
Als je je boek via je eigen site gaat verkopen:
Een site (laten) maken (als je die nog niet hebt)
Shopfunctie en betaalsysteem aan je site (laten) toevoegen
Je aanmelden bij een betaalprovider
Daarna:
Teksten productpagina schrijven
Productpagina maken
Verzendkosten bepalen
Je retourbeleid bepalen
Algemene voorwaarden en andere informatiepaginaʼs toevoegen
Verzendverpakkingen en etiketten inkopen
Als je je boek via boekwinkels wilt verkopen:
Je boek in consignatie aanbieden
met lagere boekhandelskorting, of
een factuur sturen nadat er een boek verkocht is
depotnota opstellen en meenemen
Een verkoopfolder of flyer van je boek maken
Adressen verzamelen van inkoopafdelingen/inkopers
Het juiste moment bepalen en je folder versturen
Boekwinkels persoonlijk benaderen
Een onafhankelijke distributeur in de arm nemen
Als je je boek gaat verkopen via shops die geen boekhandel zijn:
Shops benaderen
Leveringsvoorwaarden aanleveren (zoals winkelprijs/inkoopprijs, wel/geen minimale
afname, en of je dropshipping aanbiedt)
Productinformatie over je boek aanleveren
Productafbeeldingen van je boek aanleveren
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C H EC K L I S T
JE BOEK VERKOPEN
Als je je boek wilt verkopen via een verkoopaccount bij Bol.com:
Beslissen of je bestellingen zelf gaat versturen of dat je de logistiek door Bol.com
wilt laten doen
Een verkoopaccount openen op Bol.com
Als je je boek rechtstreeks wilt leveren aan Managementboek:
Contact opnemen en vragen naar de voorwaarden en promotiemogelijkheden
Een exemplaar van je boek opsturen ter beoordeling
Als je je boek rechtstreeks wilt verkopen aan bedrijven:
Bepalen welke bedrijven of instellingen er belang bij zouden kunnen hebben om je
boek groot in te kopen
Is het geschikt als studieboek?
Is het een belangrijk naslagwerk?
Is het geschikt als relatiegeschenk?
Bepalen welke staffelkorting je wil aanbieden bij afname van meer dan 100 boeken
Als je je boek wilt aanbieden in Nederlandse bibliotheken:
Begeleidende brief opstellen
Twee recensie-exemplaren opsturen naar NBD Biblion
Is je boek ingekocht voor Nederlandse bibliotheken:
Je als auteur aanmelden bij Stichting Lira
Als je je boek wilt aanbieden in Vlaamse bibliotheken:
Lijst van Vlaamse bibliotheken downloaden op de website van het Departement
Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse Overheid
Bibliotheken rechtstreeks benaderen, bijvoorbeeld per mail
Is je boek ingekocht door Belgische bibliotheken:
Je aanmelden bij een van de leden-beheersvennootschappen
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