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NIEUW
VERSCHENEN

Poezendorp
Willy de Bruin-Bilok

BERICHT VAN DE UITGEVERIJ
Het is weer lente! Niet alleen voor de natuur een nieuw begin,
maar deze periode geeft veel mensen ook weer nieuwe
energie. Daarom is het voorjaar de ideale periode om aan iets
nieuws te beginnen. Het schrijven van een boek bijvoorbeeld!

Wij hopen dat het voorjaar ook voor de schrijvers en hun
lezers goed is begonnen en kijken vol verwachting uit naar de
nieuwe titels die wij dit jaar weer mogen uitgeven.

Een nieuw begin was het ook voor de drukkerij waar wij onze
boeken laten drukken. Na een faillissement hebben zij een
doorstart gemaakt en gelukkig voor ons met succes.

Angelique Pluijgers, directeur Uitgeverij Eigen Boek

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

Maritieme
Memoires TRES
Captain Nico
Mobach

Zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen, hebben ook
onze onderhandelingen met de drukker over de verpakkings–
en verzendkosten goed uitgepakt.

TOP 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN
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Top 100 van de
Nederlandse sport

Poezendorp

Top 50 van de
Belgische sport

Verdwenen dorpen
deel 4
Noord-Nederland

Ik zal nooit meer
stout zijn

Wilfred Luijckx

Bert Stulp

(ook als e-book!)

Een
Assertiviteitscursus
Hanneke Berg

Wilfred Luijckx
Damned Lies

Willy de Bruin-Bilok

WIJZIGINGEN IN DE VERZENDKOSTEN

W.F.M. de Vries
(ook als e-book)

Basis van alle
wijsheid
Sado

Per 1 januari 2014 heeft PostNL haar tarieven verhoogd. Dit
was voor ons een reden om met de drukkerij om de tafel te
gaan over de verzendkosten (porto– en verpakkingskosten)
voor de boeken van Uitgeverij Eigen Boek.

Wilfred Luickx
(herziene versie)

Elegy for a Rose
Dirk Lenaerts

Mindset 3.0

Tarieven brievenbuspost
Gewicht

Oud tarief

Nieuw tarief

0 - 50 gram

€ 1,25

€ 1,35

51 - 100 gram

€ 2,00

€ 2,10

Max. 120 blz. € 3,05

€ 2,75

€ 3,82

€ 4,00

501 - 2000 gram* Max. 300 blz. € 4,59

€ 4,00

Het resultaat van dit overleg is dat wij de verhogingen beperkt
hebben weten te houden en in sommige gevallen heeft het
zelfs tot een verlaging van de verzendkosten geleid.

101 - 250 gram

Hiernaast vindt u een overzicht van de nieuwe tarieven.

*PostNL heeft deze tarieven samengevoegd tot één tarief: 251—2000 gram

Boeken tot 300 bladzijden passen meestal nog door de
brievenbus. Vanaf 300 bladzijden kunnen boeken alleen nog
via pakketpost worden verzonden.
Top 100 van de
Nederlandse sport

Ada Busman

251 - 500 gram*

Tarieven pakketpost
Gewicht
0 - 2000 gram

Vanaf 300 blz.

Oud tarief

Nieuw tarief

€ 8,20

€ 7,00

FACEBOOKPAGINA BLIJFT GROEIEN

ROYALTY’S

Onze schare fans op Facebook blijft groeien en daar zijn we
natuurlijk ontzettend trots op. We krijgen veel respons en
steeds vaker lezen we berichten op onze pagina van
bezoekers die zelf ook een boek willen schrijven.

In februari zijn de royalty’s over de periode 1 juli 2013 t/m 31
december 2013 uitgekeerd. Auteurs die hierover geen bericht
hebben ontvangen verzoeken wij contact met ons op te
nemen via 023-5630209 of via info@uitgeverijeigenboek.nl.

Ook kregen wij het voorstel om een schrijfwedstrijd te organiseren. Een geweldig
leuk idee, dat helaas nog niet uitvoerbaar
is. Wij hopen dit natuurlijk in de toekomst
wel te kunnen realiseren.
Inmiddels is de teller de 1100 likes ruim
gepasseerd. De 1800ste volger ontvangt
van ons de gedichtenbundel ‘Lichtval’ van
Marja van Ligten. Dit is deel 4 uit de 5delige gedichtenbundelserie.

Miguel Goede
Ga dus snel naar Facebook en like ons!

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van:
Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Van den Berghlaan 457
2132 AN Hoofddorp
T: 023 563 0209
KvK-nummer 34348342
www.uitgeverijeigenboek.nl

Volg ons ook op:

DOORSTART DRUKKERIJ
Het voortbestaan van veel drukkerijen wordt
nog altijd bedreigd door de opkomst van
digitale media, waaronder het e-book. Zo is
onlangs de Adel Media Groep, de moedermaatschappij van onze drukkerij, failliet
gegaan. De drukkerij heeft gelukkig onder
leiding van de vorige eigenaren een
succesvolle doorstart kunnen maken. Een
goede ontwikkeling die Uitgeverij Eigen
Boek ervan verzekert een goede kwaliteit
boeken te kunnen blijven leveren.

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

