Welke internetuitgever kan ik het beste kiezen?
Het staat eenieder natuurlijk vrij om zelf eens rond te kijken op internet en Stichting Haagse
Levensboeken heeft geen enkel belang bij het aanraden van de ene of de andere drukker. Wel is
het zo dat inmiddels de meeste schrijvers van onze stichting hun boek laten drukken bij
EZbook.nl en bij Mijnbestseller.nl. Daarom beperkt onze toelichting zich voorlopig op deze
mogelijkheden.
Er zijn belangrijke verschillen tussen EZbook en Mijnbestseller.
Aanleveren pdf
EZbook kijkt wat minder nauw naar het formaat van het door jou aangeleverde manuscript ten
opzichte van het formaat boek dat je gaat bestellen. Zij schalen de pagina’s naar het gewenste
formaat. Natuurlijk is het wel aan te raden je manuscript op te maken in het juiste formaat, of
een benadering ervan.
Bij Mijnbestseller moet je manuscript wel precies het juiste formaat hebben, daarvoor leveren zij
Wordsjablonen die je kunt downloaden van hun site.
EZbook biedt wat andere boekformaten aan dan Mijnbestseller, maar de meest gangbare
formaten zijn bij beide te verkrijgen.
Prijstechnisch is er een belangrijk verschil: Mijnbestseller is beduidend goedkoper. Ik maak een
eenvoudige vergelijking van een boek met harde kaft, formaat 17 x 24, fullcolour binnenwerk, 80
pagina’s, prijs bij 1 exemplaar. Bij Mijnbestseller kom ik op ca 16 euro, bij EZbook met een
vergelijkbaar papiersoort op 32 euro. Met een softcover ben je goedkoper uit, resp. ca 12 euro en
22 euro. Tarieven bij beide te bekijken zonder een account te hoeven aanmaken.
Hulp bij EZbook kan telefonisch, bij Mijnbestseller is alleen een emailadres beschikbaar.
De omslag:
Je kunt bij beide een aparte pfd uploaden van de totale omslag (dus achterkant, rug en
voorkant), maar dan moet je de nodige handigheid hebben om dit in het goede formaat en met
de juiste rugdikte te ontwerpen.
Dat kan eenvoudiger.
Bij EZbook kun je kiezen:
1. Je voegt je voor- en achterkant toe aan je manuscript, als eerste en laatste pagina. Je moet
dan dus in Word aan het ontwerpen slaan, je moet weten hoe je een pagina kleurt en wat
kunt spelen met foto’s, vormen en tekstvakken.
2. Je maakt een aparte voor- en achterkant, in twee pdf-bestanden. Sommigen maken dit in
Powerpoint, kijk ook eens naar Canva.com.
Bij Mijnbestseller is een coverdesigner programma dat je kunt gebruiken nadat je je manuscript
hebt geupload. Het werkt vrij eenvoudig. Je hebt de keuze uit een aantal vaste ontwerpen maar
kunt die naar believen aanpassen qua kleur en lettertype en je kunt er een eigen foto in plaatsen.
De tekst op de achterflap wordt geladen vanuit één van de omschrijvingen die je bij een vorig
scherm hebt ingevuld, net als titel en schrijver op de voorkant en rug.
Papiersoorten
EZbook biedt de keuze tussen zes papiersoorten waaronder ook zwaarder papier. Voor een boek
met een harde kaft is een minimumaantal van 36 pagina’s vereist. Zij raden zelf aan om tot een

aantal van 100 pagina’s voor een zwaardere papiersoort te kiezen, bijvoorbeeld de 160 grams
MC mat off white.
Mijnbestseller biedt een keuze uit slechts drie papiersoorten, die betrekkelijk licht zijn. Dit
vereist bij een hardcover een hoger aantal pagina’s, afhankelijk van het formaat ca 80 (46 voor
de crèmekleurige Romandruk). Voor softcoverboeken heb je minder pagina’s nodig, ca 40,
afhankelijk van formaat en papiersoort.

