
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 

Hallo allemaal, 

Goed nieuws! Uitgeverij Boekscout gaat mijn roman 'Koppelmenu' uitbrengen en neemt alle 

kosten voor hun rekening. Vandaag heb ik het contract ondertekend en over een paar maandjes 

is het boek te koop bij alle boekwinkels in Nederland en België en uiteraard is het online te 

bestellen. Ik zal ervoor zorgen dat ik zelf een aantal exemplaren in huis heb. Ik beraad mij nog 

over de boeklancering als moment. Tips en ideeën zijn welkom. 

Wat gaat er nu gebeuren? Op de eerste plaats gaat nogmaals de stofkam door het manuscript 

om eventuele fouten er nog uit te halen. Dan moeten er keuzes gemaakt worden omtrent het 

formaat, de papiersoort, de soort kaft, lettertype enzovoorts. Alle besluiten kunnen invloed 

hebben op de uiteindelijke verkoopprijs, die overigens door Boekscout wordt vastgesteld. Ik 

streef ernaar om de verkoopprijs onder de twintig euro te houden. Een ontwerper gaat aan de 

slag om de cover te maken. Daar mag ik uiteraard ideeën voor aandragen, maar de 

eindbeslissing ligt bij de uitgeverij. 

Tegelijkertijd werken wij samen om te komen tot een marketingsplan. Het boek moet natuurlijk 

wel verkocht worden. Boekscout levert promotiemateriaal en ik moet ervoor zorgen dat er 

emailadressen zijn waar met schriftelijke toestemming van de eigenaar Boekscout eenmalig een 

mailing kan verzorgen als het boek klaar is. Daarvoor zal ik jullie ook benaderen. Uiteraard 

leidt dit niet tot enige verplichting van aankoop of iets dergelijks en na eenmalige verzending 

moet het emailbestand door Boekscout vernietigd worden in het kader van de 

privacywetgeving. 

Word ik nu rijk? Nee hoor, van ieder verkocht boek ontvangt de auteur 10% van de netto-

verkoopprijs. Ieder boek dat ik zelf wil weggeven, moet ik toch gewoon inkopen en als ik de 

lancering van mijn roman een feestelijk tintje wil geven, komen deze kosten ook voor mijn 

rekening. Dat vind ik uiteraard niet erg, het is tenslotte mijn hobby. Het wordt natuurlijk anders 

als heel Nederland mijn roman gaat kopen, maar zonder naamsbekendheid is die kans nihil. Ik 

ben gewoon blij met iedereen die mijn boek wil lezen. 

Reageren of commentaar is altijd welkom. 

‘Bis wer ens get is. Adieë wa. 

Groetjes, 

Sjef 


