
	  

Voorbereiding offerteaanvraag drukwerk 

voor www.hetboekenschap.nl/offerte  

1. Het aantal boeken dat je wilt laten maken. 

 

_____________ stuks 

 

2. Aantal boeken waarvan je de prijs ook wilt weten (om te kunnen vergelijken). 

 

_____________ stuks 

_____________ stuks 

_____________ stuks 

 

3. De breedte en de hoogte van je boek (in millimeters). Let op: probeer binnen 170 x 

240 mm te blijven. Als dat niet lukt, probeer dan binnen A4 (210 x 297 mm) te 

blijven. Wij adviseren je overigens altijd over het ideale formaat. Dat kan per 

drukker verschillen. 

 

breedte  _____________ mm 

hoogte  _____________ mm 

 

4. De papiersoort: welk papier vind je mooi? Een voorbeeld van meerdere 

papiersoorten vind je in ons nieuwe boek Verdienen met uitgeven, dat is 

opgebouwd uit een aantal soorten papier. Hieronder een opsomming van de meest 

gangbare papiersoorten. 

 

Soort papier Uitleg Tekst Foto’s Glans 
Houtvrij offset 
papier wit 

Vergelijkbaar met papier in de printer 
thuis 

+++ + - 

Houtvrij roman 
met opdikking  

Crèmekleurig, vaak gebruikt in romans +++ - - 

Houtvrij 
gesatineerd 
papier mc* 

Glanzend papier, gestreken (glad); 
vooral voor boeken met veel 
afbeeldingen, minder geschikt voor tekst 

+ +++ +++ 

Houtvrij silk 
papier mc* 

Zijdemat papier, gestreken (glad). 
Geschikt voor boeken met veel 
afbeeldingen en tekst 

+++ +++ - 

*mc = machine-coated 

(Vervolg op volgende pagina) 



	  

5. Harde kaft (hardcover) of paperback (softcover)? Hoe wil je dat je boek ‘voelt’? 

Een harde kaft is mooi, maar soms is een paperback toegankelijker of handzamer. 

 

6. Kleur of zwart-wit? Kleur is duurder, maar als je twijfelt, kun je ook twee soorten 

prijzen opvragen: voor kleur én zwart-wit. De cover is altijd in full-colour, zonder 

meerkosten. 

 

o Kleur 

o Zwart-wit 

 

7. Aantal pagina’s: zorg ervoor dat het aantal pagina’s van je boek altijd deelbaar is 

door 4. En, als je efficiënt wilt omgaan met de kosten, het liefst door 16. Op die 

manier kunnen de mensen in de drukkerij de persen het meest optimaal inrichten. 

 

Aantal pagina’s: ___________ 

 
 
Compleet? Vul deze gegevens in op www.hetboekenschap.nl/offerte en laat je verrassen 
door onze service! 
 
Vragen? 0314-844521. Wij staan je op werkdagen graag te woord van 8.30 tot 20.30 uur. 


