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BERICHT VAN DE UITGEVERIJ
Hoewel de natuur haar winterslaap maar leek te verlengen,
was er bij Uitgeverij Eigen Boek nauwelijks sprake van een
rustperiode.
We hebben de laatste maanden hard gewerkt aan de
mogelijkheid om uw boek ook als e-book te kunnen publiceren.
Na een intensieve testperiode kunnen we met trots melden dat
het eindelijk zover is! In deze nieuwsbrief leest u hier meer
over.
Ondertussen weten steeds meer auteurs de weg naar
Uitgeverij Eigen Boek te vinden. De afgelopen maanden

hebben we een aantal prachtige titels mogen uitbrengen en
ook tijdens de zomermaanden verwachten wij ons assortiment
weer te kunnen uitbreiden met nieuwe boeken.
Wij wensen u alvast een heerlijke zomer toe!
Angelique Pluijgers, directeur Uitgeverij Eigen Boek

Uw tips, suggesties en reacties ontvangen wij graag via
info@uitgeverijeigenboek.nl

TOP 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN
Dit zijn de vijf boeken die in de periode 1 januari tot en met 30 april 2013 het best zijn verkocht:

NIEUW
VERSCHENEN

Recepten van
Westerwoldse
Keukenprinsessen
Harbert Schutte

Curacao 3.0
Dr. Miguel Goede

W.F. Borstel, junior

E-books beginnen steeds meer aan populariteit te winnen.
Steeds meer mensen geven de voorkeur aan het lezen van
een boek via een e-reader, iPad of (tablet) PC.
Ook voor de auteurs van Uitgeverij Eigen Boek is het nu
mogelijk om hun boek als e-book te publiceren, zodat deze ook
voor digitale lezers beschikbaar is.

Maritieme Memoires Uno
Captain Nico Mobach

Dirk Lenaerts

Ada Busman

In Nederland bedraagt de BTW voor gedrukte boeken 6%.
Voor digitale boeken hanteert de overheid echter een BTWtarief van 21%, omdat deze (net als bijvoorbeeld digitale
kranten) worden gezien als software.
Bedraagt de verkoopprijs van uw gedrukte boek bijvoorbeeld
€ 14,50, dan wordt de verkoopprijs van het e-book dus € 6,62.
Ook een e-book uitbrengen?
Het omzetten van uw reeds bij ons gepubliceerde boek naar ebook kost bij Uitgeverij Eigen Boek slechts € 45,-. Hiervoor
krijgt u uiteraard zelf ook een digitaal exemplaar van uw boek.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de bestelling direct
na betaling via onze website te downloaden. De koper
ontvangt daarom binnen 24 uur na betaling het e-book per email.

Wilt u uw boek ook als e-book uitbrengen of heeft u nog
aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via
info@uitgeverijeigenboek.nl.
Houd er rekening mee dat het omzetten van uw boek naar ebookformaat enige tijd kan duren. Afhankelijk van de interesse
in dit nieuwe product kan de verwerkingstijd oplopen tot enige
maanden.

ROYALTYBETALINGEN

WORDT U ONZE 350e VOLGER?

In juli gaan de voorbereidingen voor de royaltybetalingen van
start. Alle auteurs krijgen van ons bericht, ook als er geen
boeken zijn verkocht. Mocht u half augustus hierover nog geen
bericht hebben ontvangen, neem dan even contact met ons op.

In maart van dit jaar zijn we gestart met onze Facebookpagina
en inmiddels hebben we al bijna 300 volgers. De 350e volger
krijgt van ons het boek De koffer vertelt van de auteur Jap-Lin.
Ga dus snel naar Facebook en klik op “vind ik leuk”.

Zorg dat u onze berichten niet hoeft te missen!
Helaas komt het nog wel eens voor dat we auteurs niet
kunnen bereiken doordat de meest recente contactgegevens
niet bij ons bekend zijn. Vergeet daarom niet uw nieuwe emailadres en/of telefoonnummer aan ons door te geven,
wanneer u deze recentelijk heeft gewijzigd.
Ik zal nooit meer stout zijn

Top 100 van de
Nederlandse Sport
Wilfred Luijckx

Beschikbaarheid en royalty
Uw e-books zijn voorlopig alleen via de website van Uitgeverij
Eigen Boek beschikbaar. Het royaltypercentage over e-books
die verkocht worden via onze website bedraagt 25% van de
netto verkoopprijs (de verkoopprijs minus de BTW).

Verkoopprijs
De verkoopprijs van uw e-book wordt 40% van de netto
verkoopprijs (verkoopprijs minus de BTW) van het gedrukte
exemplaar.

Bruno

De kleine sokkenschool
Ela van SwietenMarquard

UW BOEK ALS E-BOOK!

Van Borschel via Borssel
tot aan Borstel

Doe wat je wil?!
Ja DOEN!
Spencer Keijner

VOLG ONS OOK OP

Wilt u de nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar:
info@uitgeverijeigenboek.nl

