C H EC K L I S T
DE PRODUCTIE VAN JE BOEK
Hieronder zet ik de belangrijkste argumenten per optie op een rij. Door achter elke
zin het vakje in te kleuren dat op jouw boek van toepassing is, krijg je inzichtelijk
wat voor jou de beste keuze is.  staat voor ʻuitermate geschiktʼ,  voor ʻgeschiktʼ en
een leeg vakje voor ʻniet geschiktʼ.

OMSLAG
PAPERBACK

Ik wil de kosten zo laag mogelijk houden

HARDCOVER

INTEGRAALBAND







De winkelprijs van mijn boek wordt hoog
Mijn boek moet via POD geproduceerd kunnen worden



Mijn boek moet er luxe uitzien
Mijn boek moet intensief gebruikt kunnen worden










Mijn boek moet soepel zijn en lekker makkelijk in de hand liggen





Mijn boek moet licht zijn en lekker makkelijk in de hand liggen





Mijn boek moet licht zijn en makkelijk meegenomen kunnen worden





Mijn boek heeft veel pagina’s en wordt dik en zwaar





Ik wil dat mijn boek een ronde rug krijgt





Ik wil dat mijn boek een rechte rug krijgt



Ik wil dat mijn boek een kapitaalbandje en/of een leeslint krijgt






GENAAID EN
GELIJMD

ALLEEN
GELIJMD

BINDWIJZE PAPERBACK

Ik wil de kosten zo laag mogelijk houden



Mijn boek moet intensief gebruikt kunnen worden
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DE PRODUCTIE VAN JE BOEK
PAPIER
MC*

HVO

ROMANDRUK





Ik wil de kosten zo laag mogelijk houden



Ik wil een boek met soepele pagina’s
Ik wil een boek met helder witte pagina’s

 **



Er moet in mijn boek geschreven kunnen worden

***



Er komen gedetailleerde illustraties in mijn boek





Er komen foto’s in mijn boek die scherp moeten zijn





Mijn boek heeft veel pagina’s



Mijn boek krijgt niet veel pagina’s maar ik wil wel dat het er dik uitziet



****

Mijn boek krijgt veel pagina’s maar ik wil niet dat het er dik uitziet



Mijn boek bevat alleen tekst en moet vooral fijn lezen
Ik wil glanzend papier in mijn boek













Mijn boek wordt garenloos gebrocheerd
*
**
***
****



Mat MC, silk MC (zijdeglans) of gesatineerd MC (gloss: extra glanzend).
Helder wit MC.
Bij voorkeur mat MC: silk MC (zijdeglans) is hiervoor minder geschikt en gesatineerd MC absoluut niet geschikt.
Er bestaan soorten MC met opdikking, overleg dit even met je drukker.

BEDRUKKING
FULL COLOR

PMS

ZWART

Ik wil de kosten laag houden





Mijn boek bevat alleen tekst





Ik wil wel wat kleur in mijn boek, maar één of twee kleuren is genoeg



Mijn boek bevat veel afbeeldingen die volledig in kleur moeten worden gedrukt



Ik wil diep zwart gebruiken in mijn boek



Ik wil een speciale kleur gebruiken in mijn boek, zoals metallic of neon



het is belangrijk dat een bepaalde kleur exact in mijn huisstijlkleur wordt gedrukt
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VEREDELING
LAMINAAT

VERNIS

Ik wil de kosten zo laag mogelijk houden





Mijn boek moet er luxe uitzien





Mijn boek moet mooi blijven, ook als het intensief gebruikt wordt



Het omslag van mijn boek wordt van een gestreken papiersoort gemaakt



Het omslag van mijn boek wordt van een ongestreken papiersoort gemaakt



Mijn boek krijgt een soepel omslag (paperback of integraalband)



Mijn boek zal vaak in een tas meegenomen worden
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