C H EC K L I S T
PROJECTPLANNING
Als je aan het schrijven bent
Boekconcept schrijven
Voorlopige titel bedenken
Voorlopige flaptekst schrijven
Voorlopige indeling maken
De tekst van je boek schrijven
De tekst van je boek laten redigeren (minimaal 2-4 weken)
De titel en flaptekst van je boek laten redigeren
Correcties van de redacteur verwerken in je tekst (ongeveer 1 week)
De tekst definitief maken
De titel en flaptekst definitief maken
Beeldmateriaal verzamelen
Zo nodig beeldmateriaal laten maken (ongeveer 1-3 weken)
Tijdens de opmaakfase
Ontwerp en opmaak van het binnenwerk (minimaal 2-4 weken)
Ontwerp van het omslag (ongeveer 1-2 weken)
Correcties op het binnenwerk en omslag (minimaal 1-2 correctierondes, afhankelijk van
het aantal wijzigingen)
NUR-code kiezen
ISBN registreren (kan zodra je het aantal paginaʼs weet en het ontwerp van het omslag
klaar is en je daar afbeeldingen van hebt, via Mijn ISBN, of liever nog direct via CB Online
in het onderdeel ʻUitgeverijʼ als je je boek door het CB laat distribueren)
De prijs van je boek bepalen
Drukklaar maken van het binnenwerk en omslag (ongeveer 1-2 dagen)
Als je boek naar de drukker kan
Definitieve opdracht mailen naar de drukker en akkoord geven op de laatste offerte als
je dat nog niet had gedaan (als je het definitieve aantal paginaʼs weet en hebt besloten
wat de afwerking wordt, maar uiterlijk 6-8 weken voordat de boeken gedrukt moeten
zijn)
Bestanden aanleveren en de drukker akkoord geven op de bestanden (uiterlijk 5 weken
voordat de boeken bij het CB moeten liggen)
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C H EC K L I S T
PROJECTPLANNING
Terwijl je boeken gedrukt worden
De prijs van je boek aanmelden bij het Commissariaat van de Media (moet aangemeld
zijn op het moment dat je boek beschikbaar is voor verkoop aan consumenten, in België
een week van daarvoor)
Je boek aanmelden bij CB Online in het onderdeel ʻUitgeverijʼ (zodat boekhandels je
boek opnemen in hun database en het door klanten (vooruit)besteld kan worden)
In CB Online in het onderdeel ʻUitgeverijʼ controleren of je ʻAkkoord
voor vrijgegaveʼ hebt aangevinkt bij ʻPlanning en voorraadʼ (anders worden je boeken,
ook al zijn ze op voorraad, niet aan de boekhandels uitgeleverd)
Een site met shop (laten) maken of je bestaande site (laten) voorbereiden op de
verkoop van je boek en de (voor)verkoop starten
ʻVooraanmelding inkomende goederenʼ mailen naar het CB (uiterlijk 24 uur voordat
je voorraad boeken bij het CB wordt afgeleverd)
Voorraad boeken versturen naar het CB (na ontvangst bij het CB zijn je boeken na
ongeveer een week uitleverbaar)
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