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Definities

Afdrukformaat: Het formaat van het gepubliceerde boek. Het afdrukformaat wordt weergegeven als 
breedte bij hoogte. Een afdrukformaat van 6” x 9” betekent bijvoorbeeld dat het gedrukte boek zes 
inch breed en negen inch hoog wordt.

ISBN: International Standard Book Number. Een unieke code van 10 of 13 cijfers die aan een 
gepubliceerd boek wordt toegewezen. Een ISBN duidt de editie, uitgever en fysieke eigenschappen 
van een boek aan.

Kleurprofiel/ICC-profiel: Kleurbeheer dat aan een afbeelding of bestand wordt toegevoegd en vóór 
publicatie automatisch wordt verwijderd. 

Kleurruimte: Dit is een numerieke beschrijving van de kleuren, zoals RGB (voor digitale camera’s en 
computermonitors), CMYK (voor afdrukken in kleur) en grijstinten (voor afdrukken in zwart-wit). 

Live.afbeeldingen/live.elementen: Tekst of andere belangrijke informatie die bedoeld is om te lezen 
en dus niet mag worden afgekapt wanneer het afdrukformaat van het boek wordt bepaald.

LTR.(links-naar-rechts): Boeken die van links naar rechts moeten worden gelezen. LTR-boeken 
worden gebruikt voor talen zoals Engels, Spaans, Frans en Duits.

Marges: Lege ruimte op een pagina die om de afgedrukte content heen staat. Marges voorkomen 
dat de tekst van je manuscript aan de randen wordt afgekapt.

Binnenmarges.(rugwit): Lege ruimte aan de binnenranden, die zich dicht bij de boekbinding 
bevinden. Hiermee wordt voorkomen dat de tekst van je manuscript doorloopt tot de binding. 
Hoe groot de binnenmarge minimaal moet zijn, is afhankelijk van het aantal pagina’s dat je 
manuscriptbestand bevat.

Buitenmarges: Lege ruimte bovenaan, onderaan en aan de zijkant die voorkomt dat de tekst van 
je manuscript wordt afgekapt bij het afdrukken.

Metagegevens: Informatie over je boek (zoals titel, subtitel, de naam van de auteur, ISBN, 
beschrijving, enzovoort). De metagegevens die je invoert bij Gegevens van paperback, moeten 
overeenkomen met wat er in je manuscriptbestand staat. Deze metagegevens staan ook op de 
Amazon-gegevenspagina van je boek.

Overloop.naar.marges: Drukterm die wordt gebruikt wanneer elementen, zoals afbeeldingen, 
achtergronden en grafische elementen, de rand van een pagina moeten raken. Elementen die 
moeten overlopen naar de marges, moeten doorlopen voorbij het uiteindelijke paginaformaat om te 
voorkomen dat er bij het afsnijden van de pagina geen witte randen worden getoond. 
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PDF: PDF-bestanden (Portable Document Format) bevatten de tekst van het manuscript en 
de omslag, lettertypen en afbeeldingen. KDP Print converteert ondersteunde omslag- en 
manuscriptbestandstypen naar PDF voor publicatie.

Productievariatie: De mogelijkheid dat er enige variatie optreedt in de content bij het afdrukken. 

Resolutie: Het detailniveau van een afbeelding. Dit heeft direct invloed op hoe scherp of duidelijk de 
afbeelding wordt weergegeven op het scherm of de afdruk.

RTL.(rechts-naar-links): Boeken die van rechts naar links moeten worden gelezen. RTL-boeken 
worden gebruikt voor talen zoals Arabisch, Hebreeuws, Japans, Chinees en Koreaans.

Steunkleur: Kleur die wordt gemaakt met de inkt die is gekozen uit een kleursysteem (zoals het 
Pantone Matching System). Steunkleuren worden gebruikt bij offsetdruk en zijn niet compatibel met 
het KDP-model voor afdrukken op aanvraag.

Transparantie/lagen: Transparanties en lagen worden in grafische ontwerpen gebruikt om complexe 
visuele effecten te creëren, die in het manuscriptbestand moeten worden afgevlakt voordat u het 
publiceert.

Veilige.zone: Het deel van de pagina tussen de marges.
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Gegevens.van.paperback

Bestandsindelingen

Manuscript

Je kunt je manuscriptbestand uploaden in de volgende indelingen: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, 
TXT, EPUB, AZW en ZIP. KDP converteert deze bestandstypen automatisch naar PDF voordat het 
bestand wordt gepubliceerd of afgedrukt.

Boekomslag

Je kunt je eigen boekomslag maken met het programma Cover Creator van KDP of je kunt je 
boekomslag indienen als PDF.

Metagegevens

Het programma Cover Creator van KDP gebruikt de titel, subtitel en de naam van de auteur die je 
hebt ingevoerd op de pagina Gegevens van paperback om de omslag te maken. Cover Creator 
voegt ook het ISBN-nummer van je boek toe aan het streepjescodegedeelte op de achteromslag. 
Met veel van de Cover Creator-sjablonen kun je een afbeelding kiezen uit onze afbeeldingengalerie 
of je kunt een eigen afbeelding uploaden. Cover Creator ondersteunt de bestandsindelingen JPG, 
PNG en GIF. 

Om klanten een zo goed mogelijke ervaring te bieden, volg je de onderstaande richtlijnen voor 
metagegevens in manuscripten en op boekomslagen:

Titel.(wordt.vergrendeld.na.publicatie)

 • Moet worden weergegeven op vooromslag of rug
 • Titel op omslag en in manuscriptbestand moet overeenkomen met de titel die is ingevoerd 

onder Gegevens van paperback
 • Geen URL's

Subtitel

 • Niet vereist op omslag of in manuscript
 • Als je ervoor kiest om de subtitel weer te geven op de omslag of in het manuscript, moet deze 

overeenkomen met de subtitel die is ingevoerd onder Gegevens van paperback
 • Geen URL's
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Naam.van.auteur.(wordt.vergrendeld.na.publicatie)

 • Niet vereist op omslag of in manuscript
 • Als je ervoor kiest om de naam van de auteur weer te geven op de omslag of in het 

manuscript, moet deze overeenkomen met de naam die is ingevoerd onder Gegevens van 
paperback

 − Geen vervanging door bijnamen (zoals Piet voor Pieter)
 − Initialen mogen wel worden vervangen
 − Collectieve term voor een groep medewerkers is toegestaan (zoals 'Diverse auteurs')

 • Geen URL's 

 • Medewerkers zijn alleen mensen die betrokken zijn geweest bij het maken van je boek, zoals 
auteurs (naam of pseudoniem), redacteuren, illustrators, vertalers en anderen die je met je 
boek hebben geholpen.

Serie.

 • Niet vereist op omslag of in manuscript
 • Als je ervoor kiest om een serienaam en -nummer op te nemen, moeten deze overeenkomen 

met wat je hebt ingevoerd onder Gegevens van paperback

ISBN.(wordt.vergrendeld.na.publicatie)

 • Niet vereist in manuscript, maar als je er toch voor kiest om het ISBN-nummer op te nemen, 
moet het overeenkomen met het nummer dat is toegewezen onder Content van paperback

 • We voegen het ISBN-nummer automatisch toe aan de streepjescode op de achteromslag. 
Zie Streepjescode voor meer informatie.
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Content.van.paperback

Inkt.en.papier

Je kunt kiezen uit zwarte inkt en crèmekleurig papier, zwarte inkt en wit papier en kleureninkt en wit 
papier. We raden kleureninkt en wit papier aan voor boeken met foto's of kleurenafbeeldingen. Welke 
inkt en welk papier je kiest, heeft invloed op de drukkosten en de minimale catalogusprijs.

De paginadikte van de verschillende inkt- en papieropties varieert en heeft invloed op de breedte van 
de rug van het boek. Cover Creator past de breedte van de rug van het boek automatisch aan de 
dikte van de pagina's in het boek aan. 

Als je zelf een omslagbestand ontwerpt, kun je het aantal pagina's in je boek vermenigvuldigen met 
de paginadikte om de aanbevolen rugbreedte te berekenen:

Inkt.en.papier Paginadikte

Zwarte inkt en 
crèmekleurig papier

0,0635 mm (0,0025")

Zwarte inkt en wit papier 0,0572 mm (0,002252")

Kleureninkt en wit papier 0,0596 mm (0,002347")

Aantal.pagina's

We berekenen het aantal pagina's op basis van het manuscriptbestand en ronden dit aantal indien 
nodig af op een even getal. (Voor gedrukte boeken geldt dat elke pagina een voor- en achterzijde 
heeft, wat gelijk staat aan twee pagina's.) Het minimale aantal pagina's is 24 pagina's en het 
maximale aantal is afhankelijk van de inkt, het papier en het afdrukformaat dat je hebt gekozen. 

Afdrukformaat.(wordt.vergrendeld.na.publicatie)

Als je een PDF gebruikt, moet het formaat van het manuscript- en omslagbestand overeenkomen 
met het afdrukformaat dat je hebt geselecteerd onder Content van paperback. Als het 
manuscriptbestand niet overeenkomt met het afdrukformaat, zie je een waarschuwing in de online 
previewer. Ook zullen wij eventuele afwijkingen van het afdrukformaat proberen te corrigeren vóór 
publicatie. 

Als je een bestand met aanpasbare opmaak gebruikt (zoals doc, docx of html), genereert KDP 
automatisch een afdrukbaar bestand op basis van het door jou geselecteerde afdrukformaat.

Zie Manuscript en Boekomslag voor meer informatie over het instellen van je bestanden.
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Afdrukformaatopties

 • 12,7 x 20,32 cm (5" x 8")
 • 12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,81")
 • 13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8")
 • 13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5")
 • 15,24 x 22,86 cm (6" x 9")
 • 15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21")
 • 16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61")
 • 17,78 x 25,4 cm (7" x 10")
 • 18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69")
 • 19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25")
 • 20,32 x 25,4 cm (8" x 10")
 • 21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11")
 • 20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6")
 • 20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25")
 • 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69")
 • 21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5")

Overloop.naar.marges

Als je wilt dat afbeeldingen doorlopen tot aan de rand van de pagina's, laat je ze 3 mm (0,125") 
doorlopen voorbij het definitieve afdrukformaat van de boven-, onder- en buitenranden van het 
manuscript en van alle randen van een omslagbestand. 

Maak het PDF-manuscript 6 mm (0,25") hoger en 3 mm (0,125") breder dan het geselecteerde 
afdrukformaat als je het volledige overloopgedeelte wilt afdrukken. 

Speciale.instructies.voor.Word-.(DOC/DOCX),.HTML-.of.RTF-manuscriptbestanden

Als je een Word- (DOC/DOCX), HTML- of RTF-bestand gebruikt, kun je de optie 'Overloop naar 
marges' niet selecteren, zelfs als het bestand afbeeldingen of elementen bevat die de randen van 
een pagina raken. KDP maakt deze bestanden automatisch op en toont een preview. We raden aan 
PDF-bestanden in te dienen voor boeken met overloop naar marges.

Zie Manuscript en Boekomslag voor meer informatie over overloop naar marges. 
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Marges

Manuscript

Hieronder worden de minimale marges weergegeven voor de diverse aantallen pagina's:

Aantal.pagina's Binnenmarges.
(rugwit)

Buitenmarges.(geen.
overloop.naar.marges)

Buitenmarge.(met.
overloop.naar.marges)

24 tot 150 pagina's 9,6.mm.(0,375") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

151 tot 300 pagina's 12,7.mm.(0,5") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

301 tot 500 pagina's 15,9.mm.(0,625") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

501 tot 700 pagina's 19,1.mm.(0,75") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

701 tot 828 pagina's 22,3.mm.(0,875") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

In de online previewer kun je de marges van je boek bekijken. Als je manuscript niet de juiste 
minimale marges heeft, proberen we dit vóór publicatie op te lossen.

Boekomslag

De minimale marge voor boekomslagbestanden is 6,4 mm (0,25") vanaf de lijn voor de overloop naar 
marges (3,2 mm (0,125")) vanaf de lijn voor het afdrukformaat) aan alle vier zijden van het omslagbestand.

Live.elementen

Onder live elementen valt tekst of andere belangrijke informatie die bedoeld is om te lezen en 
dus niet mag worden afgekapt wanneer het afdrukformaat van het boek wordt bepaald. Alle live 
elementen moeten zich binnen de veilige zone (aanbevolen marges) bevinden. 

Achtergrondtekst of tekst die niet bedoeld is om te lezen, mag zich buiten de veilige zone bevinden. 
Deze informatie kan echter worden afgekapt tijdens publicatie en is dan dus niet zichtbaar. 

Tekst op afbeeldingen die twee pagina's van het boek beslaan (zoals kaarten of ontwerptekst) mag 
zich in het binnenmargegedeelte bevinden. Deze informatie kan echter verloren gaan in de binding 
wanneer het boek wordt gedrukt. 

Als tekst of elementen belangrijk zijn voor de lezer, mogen ze zich niet buiten de veilige zone bevinden. 

Rugtekst

Als je boek minimaal 100 pagina's dik is, kun je tekst weergeven op de rug van het boek. Rugtekst 
en logo's hebben aan beide zijden 1,6 mm (0,0625") ruimte nodig vanwege variaties bij de productie. 

Als je een boek dat minder dan 100 pagina's dik is indient met tekst op de rug, proberen we de 
rugtekst te verwijderen vóór publicatie. Als je het programma Cover Creator van KDP gebruikt, wordt 
dit automatisch aangepast.
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Streepjescode

We plaatsen automatisch een streepjescode op de achteromslag. We kunnen de locatie van de 
streepjescode niet wijzigen en de streepjescode niet verwijderen. We weigeren omslagen met 
belangrijke afbeeldingen of tekst op de locatie van de streepjescode.

 • De ruimte voor de ISBN-streepjescode is 50,8 mm (2") breed en 30,5 mm (1,2") hoog
 • De onderkant van de streepjescode ligt 6,4 mm (0,25") boven de onderzijde van het 

afdrukformaat voor de omslag
 • Voor LTR-boeken (links-naar-rechts) ligt de rechterzijde van de streepjescode 6,4 mm (0,25") 

links van de rug
 • Voor RTL-boeken (rechts-naar-links) ligt de linkerzijde van de streepjescode 6,4 mm (0,25") 

rechts van de rug

Zie Boekomslag voor visuele voorbeelden van streepjescodelocaties.

Je kunt behalve de ISBN-streepjescode ook een QR-code of UPC-streepjescode toevoegen. 
Deze code kan echter niet worden weergegeven in de ruimte die is gereserveerd voor de ISBN-
streepjescode.

Resolutie.van.afbeelding

Voor optimale afdrukken moeten alle afbeeldingen (zowel op de omslag als in het manuscript) 
minimaal 300 DPI zijn. Afbeeldingen van minder dan 300 DPI worden vóór publicatie gemarkeerd, 
zodat je bijgewerkte afbeeldingen kunt indienen. 

Lijnbreedte

Als je boek lijnen bevat (van een grafiek, tabel of grafisch element), moet je deze een minimale dikte 
of een minimaal gewicht geven van 0,75 punt of 0,3 mm (0,01") om ervoor te zorgen dat ze worden 
afgedrukt.

Opvulling.voor.grijstinten

Als je zwarte inkt en wit papier hebt geselecteerd voor een boek met grijze achtergronden, raden we 
je aan een minimale opvulling voor grijstinten te gebruiken van 10%. 

Transparantie/lagen

We raden je aan alle transparante objecten en lagen in het oorspronkelijke bestand vóór publicatie 
af te vlakken. Transparanties kunnen ervoor zorgen dat het bestand niet kan worden afgedrukt 
door de printer, dat er content ontbreekt of dat content vervormd wordt afgedrukt. We proberen 
transparanties vóór publicatie af te vlakken en we weigeren het bestand als dit niet lukt. 
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Lettergrootte

De lettergrootte moet minimaal 7 punten zijn om ervoor te zorgen dat de tekst van je gedrukte boek 
leesbaar is.

Ingesloten.lettertypen

Alle lettertypen in de omslag- en inhoudsbestanden moeten vóór publicatie worden ingesloten in het 
oorspronkelijke programma. KDP probeert eventuele niet-ingesloten lettertypen vóór publicatie in 
te sluiten, dus er mogen geen beperkingen gelden voor de lettertypen vanwege eventuele licenties. 
Aangezien niet-ingesloten lettertypen fouten tijdens het drukken of wijzigingen aan de vormgeving 
kunnen veroorzaken of ervoor kunnen zorgen dat er helemaal niet kan worden afgedrukt, weigeren 
we boeken waarin we lettertypen niet kunnen insluiten.

Bijsnijd-/afdrukformaat-/registratiemarkeringen.

Voeg geen bijsnijdmarkeringen toe aan omslag- of manuscriptbestanden.

Dubbele-paginaweergaven

Bestanden met één pagina zijn vereist (en dus geen dubbele-paginaweergaven of 2-up-bestanden).

Paginering

Alle paginanummers moeten in de juiste volgorde staan, met even nummers op de linkerpagina's 
en oneven nummers op de rechterpagina. (Voor RTL-boeken [rechts-naar-links] geldt dat oneven 
paginanummers op de linkerpagina's moeten staan en even nummers op de rechterpagina's.) Als er 
paginanummers zijn omgewisseld of overgeslagen, kan dit erop duiden dat er pagina's ontbreken 
of niet in de juiste volgorde staan. Dit kan problemen opleveren bij de productie, er kunnen 
vertragingen optreden en mogelijk retourneren ontevreden klanten je boek. 

Wanneer er pagina's niet genummerd zijn, moet er toch voor elke pagina een nummer gereserveerd 
zijn. 

Voorbeeld: 1, 2, 3, 4, x, x, x, x, 8, 9, 10... (de x’en staan voor ongenummerde pagina's)

Je mag ook Romeinse cijfers gebruiken aan het begin van het manuscript en vervolgens doorgaan 
met een standaard paginanummering. 

Voorbeelden: i, ii, iii, 4, 5, 6… of i, ii, iii, 1, 2, 3…

Je mag de paginanummering van een vorig boek in het volgende boek van een reeks voortzetten 
zolang de naam van de reeks en het nummer van het vervolg duidelijk staan aangegeven.

Het is toegestaan gescande content op te nemen als de oorspronkelijke paginanummering duidelijk 
zichtbaar is in de voettekst van het manuscriptbestand.
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Lege.pagina's

Aan het begin of in het midden van een manuscriptbestand mogen niet meer dan twee (2) 
opeenvolgende lege pagina's staan en/of aan het einde 10 opeenvolgende lege pagina's. Als een 
boek te veel lege pagina's bevat, kan dit een drukfout lijken, wat vertraging kan opleveren bij de 
productie van het boek.

Als je meer dan het toegestane aantal lege pagina's wilt gebruiken, moeten de pagina's content 
bevatten die aangeeft dat de pagina bewust leeg is gelaten. Je kunt bijvoorbeeld lijnen of vakken 
weergeven op de pagina die kunnen worden gebruikt om iets te noteren of te tekenen. Een kop- of 
voettekst die 'Aantekeningen' of 'Bewust leeg gelaten' bevat, een rij sterretjes of tekst die steeds 
wordt herhaald (bijvoorbeeld in moppenboeken), zijn ook acceptabel. 

Afgekapte.tekst

Een manuscript- of omslagbestand mag geen afgekapte tekst bevatten. Alle tekst moet compleet en 
zichtbaar zijn.

Overlappende.tekst

Soms wordt er bewust van tekstoverlapping gebruikgemaakt. Zolang de hoofdtekst leesbaar is, is 
dit acceptabel. Als de tekstoverlapping niet opzettelijk lijkt te zijn aangebracht, wordt het bestand 
mogelijk geweigerd.

Afdrukstand

Alle pagina's en content moeten dezelfde afdrukstand hebben. 

Pagina's mogen tekst bevatten die ondersteboven staat zolang de rest van de content op de pagina 
niet ondersteboven staat (denk aan een boek met raadsels waarvan de antwoorden ondersteboven 
zijn afgedrukt op de pagina). Als een pagina alleen content bevat die ondersteboven staat, wordt 
dit als een fout beschouwd en wordt het bestand vóór publicatie geweigerd. We accepteren geen 
boeken waarin alle content ondersteboven staat.

Kalenderstijl

Als je het boek wilt drukken in kalenderstijl:

 • Moet het manuscriptbestand nog wel worden afgestemd op het afdrukformaat (breedte bij hoogte)
 • Moeten alle tekst en afbeeldingen in het manuscriptbestand 90 graden linksom worden gedraaid 
 • Bevindt de binding zich boven de content in plaats van links ervan

 − Opmerking: de omslagafbeelding wordt op Amazon linksom gedraaid weergegeven en 
dit kan niet worden gewijzigd

 • Moeten de marges voor het aantal pagina's voldoen aan dezelfde vereisten
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Verwijzingen.naar.uitgever

Als jij de auteur of uitgever van het boek bent, mag je je eigen naam of die van de uitgeverij toevoegen.

Voeg in de manuscript- en omslagbestanden alleen de naam toe van de auteur of uitgever van het 
boek. Amazon, KDP, Kindle of CreateSpace mag niet worden vermeld als uitgever van je boek. Om 
verwarring onder de klanten te voorkomen, is het volgende niet toegestaan:

 • Verwijzingen naar andere uitgeverijen, zoals bedrijven die voorheen verantwoordelijk waren 
voor de publicatie van het boek

 • Verwijzingen naar Amazon of dochterondernemingen van Amazon
 • Verwijzingen naar producten of diensten van Amazon, zoals Kindle, CreateSpace en Kindle 

Direct Publishing (KDP)
 • Amazon-, CreateSpace- of KDP-logo's

Verwijzingen.naar.bundels

In je manuscript- en omslagbestanden mag niet staan dat je paperback deel uitmaakt van een 
gebundelde set (zoals een verzamelset of sets met meerdere disks). 

Als je een verwijzing naar aanvullende media toevoegt aan je bestanden of paperbackbeschrijving, 
moet je de locatie en toegankelijkheid opgeven van de media waarnaar je verwijst. Je kunt 
bijvoorbeeld een specifieke URL opgeven voor een disk of koppeling naar een digitale download. 

Sjablonen

Als je paperbackbestanden maakt met behulp van bestaande sjablonen, moet je alle sjablooninformatie, 
zoals richtlijnen, sjabloonlagen en opvultekst, verwijderen om te voorkomen dat deze wordt afgedrukt. 
Als er in je bestand sjablooninformatie wordt aangetroffen, wordt het bestand geweigerd.

PDF-aanmaaklogo's

PDF-aanmaaklogo's of watermerken zijn overblijfselen van de software of dienst die is gebruikt om 
een PDF te maken. Aangezien een document met logo's of watermerken eigendom is van het bedrijf 
dat het document heeft gemaakt, kunnen we geen bestanden accepteren die PDF-aanmaaklogo's of 
watermerken bevatten.

Versleutelde.bestanden

Als je versleutelde of vergrendelde bestanden indient, kunnen we je paperback niet publiceren. 
Ontsleutel of ontgrendel een bestand voordat je het indient.
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Tijdelijke.tekst

We weigeren alle bestanden die tijdelijke tekst bevatten, zoals Lorem Ipsum. Tijdelijke tekst kan bij 
publicatie worden gezien als een fout.

Annotaties

Een annotatie is informatie die is toegevoegd aan een PDF maar niet moet worden afgedrukt, zoals 
markeringen, plaknotities, opmerkingen, enzovoort. Annotaties worden vóór publicatie verwijderd, 
waardoor de vormgeving van je manuscript kan veranderen.

Binnenflappen

Binnenflappen worden vóór publicatie uit het omslagbestand verwijderd.

Randen

We raden je af randen te gebruiken, omdat er 3,2 mm (0,125") ruimte nodig is voor productievariatie. 
Productvariatie kan tot gevolg hebben dat de rand kleiner wordt of er onregelmatig uit komt te 
zien. Als je bestand randen bevat, moet de rand zich minimaal 6,3 mm (0,25") binnen de lijn voor 
het afdrukformaat bevinden om een optimaal resultaat te behalen voor je paperback. Als je een 
witte rand toevoegt, moet deze voldoen aan onze minimale randbreedte, anders wordt je bestand 
geweigerd omdat de overloop naar marges ontbreekt. 

Kleurprofielen

We raden je af kleurprofielen toe te voegen aan je bestand. Kleurprofielen worden vóór publicatie 
automatisch verwijderd, wat onverwachte resultaten kan opleveren. 

Steunkleuren

Voeg geen steunkleuren toe aan je bestanden. Steunkleuren kunnen problemen opleveren bij 
de bestandscontrole. We raden je aan steunkleuren te converteren naar een RGB- of CMYK-
kleurruimte.

Kleurruimte

We raden je af meerdere kleurruimten te gebruiken in een bestand, omdat dit kleurvariatie en 
onverwachte resultaten kan opleveren wanneer het bestand afgedrukt wordt. 

Lezen.van.rechts.naar.links

KDP ondersteunt boeken die zijn ingedeeld om te worden gelezen van rechts naar links (RTL). Als 
je een RTL-boek wilt publiceren, geef je dit aan bij het instellen van je paperbackcontent. (Cover 
Creator is nog niet beschikbaar voor RTL-boeken.) 
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Je moet de PDF met de omslag uploaden, waarbij de vooromslag zich links van de rug en 
de achteromslag zich rechts van de rug moet bevinden. Begin bij het uploaden van het 
manuscriptbestand met pagina 1. 

Zie Omslagopmaak van RTL-boeken (rechts-naar-links) voor meer informatie over het opmaken van 
een RTL-omslag.

Genrespecifieke.vereisten

Moppenboeken

Moppenboeken met terugkerende content of bewust weggelaten content kunnen gewoon worden 
gepubliceerd, zolang dit in de productbeschrijving maar duidelijk is aangegeven en ze aan alle 
overige specificatievereisten voldoen. Boeken met bewust leeg gelaten pagina's moeten een 
bepaald type content bevatten, zoals lijnen, koppen of 'aantekeningen', om aan te geven dat ze 
bewust leeg zijn gelaten. 

Bijbehorende.boeken

Bijbehorende handleidingen bevatten samenvattingen, studierichtlijnen of analyses die zijn 
gebaseerd op een oorspronkelijke werk. Om verwarring onder de klanten te voorkomen, moeten 
deze bijbehorende handleidingen aan de volgende eisen voldoen:

 • Titel moet beginnen met samenvatting, studierichtlijn of analyse. 
 − Voorbeeld: Samenvatting en analyse: Pride and Prejudice

 • Op de omslagafbeelding worden de schriftelijke samenvatting, studierichtlijn of analyse vóór 
de titel van het oorspronkelijke boek getoond met een lettergrootte die gelijk is aan of groter is 
dan de rest van de titel.

 • Medewerkers van het oorspronkelijke boek moeten niet in het medewerkersveld worden 
ingevoerd.

 • Het bijbehorende boek wordt vermeld in de categorie Studiehulpmiddelen of Literatuurkritiek. 
 − Voorbeeld: Studiehulpmiddelen > Boekaantekeningen

Dagboeken/aantekeningen

Dagboeken of aantekeningen kunnen gewoon worden gepubliceerd, zolang maar duidelijk is 
aangegeven dat het hierom gaat en dat aan alle overige specificatievereisten is voldaan. Dagboeken 
en aantekeningen moeten een bepaald type content bevatten, zoals lijnen, koppen, vakken om in te 
tekenen of ruimte voor 'aantekeningen', om aan te geven dat de pagina's bewust leeg zijn gelaten.
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Manuscript

Paginaformaat.instellen.

Het paginaformaat is de werkelijke grootte van de pagina's in het manuscriptbestand van je 
paperback. 

Voor.paperbacks.zonder.overloop.naar.marges

Stel het paginaformaat in op het door jou geselecteerde afdrukformaat (breedte bij hoogte). 

 • Als je bijvoorbeeld een afdrukformaat van 15,24 x 22,86 cm (6" x 9") hebt geselecteerd, stel je 
het paginaformaat in op 15,24 cm (6 inch) breed bij 22,86 cm (9 inch) hoog.

Voor.paperbacks.met.overloop.naar.marges

Als je wilt dat je afbeeldingen doorlopen tot de rand van je pagina, moeten ze bovenaan, onderaan 
en aan de zijkanten doorlopen tot minimaal 3 mm (0,125") voorbij de lijnen voor het afdrukformaat. 
Stel het paginaformaat van je manuscriptbestand 6 mm (0,25") hoger en 3 mm (0,125") breder in dan 
het door jou geselecteerde afdrukformaat.

Afdrukformaat.
(inch)

Overloop..
(inch)

5" x 8" 5,125" x 8,25"

5,06" x 7,91" 8,185" x 8,16"

5,25" x 8" 5,375" x 8,25"

5,5" x 8,5" 5,626" x 8,75"

6" x 9" 6,125" x 9,25"

6,14" x 9,21" 6,265" x 9,46"

6,69" x 9,61" 6,815" x 9,86"

7" x 10" 7,125" x 10,25"

7,44" x 9,69" 7,565" x 7,94"

7,5" x 9,25" 7,625" x 9,5"

8" x 10" 8,125" x 10,25"

8,5" x 11" 8,625" x 11,25"

8,25" x 6" 8,375" x 6,125"

8,25" x 8,25" 8,375" x 8,5"

8,27" x 11,69" 8,395" x 11,94"

8,5" x 8,5" 8,625" x 8,75"

Afdrukformaat.
(centimeter)

Overloop.
(centimeter)

12,7 x 20,32 cm 13 x 20,92 cm

12,85 x 19.84 cm 13,15 x 20,44 cm

13,34 x 20,32 cm 13,64 x 20,92 cm

13,97 x 21,59 cm 14,27 x 22,19 cm

15,24 x 22,86 cm 15,54 x 23,46 cm

15,6 x 23,39 cm 15,9 x 23,99 cm

16,99 x 24,4 cm 17,29 x 25 cm

17,78 x 25,4 cm 18,08 x 26 cm

18,9 x 24,61 cm 19,2 x 25,21 cm

19,05 x 23,5 cm 19,35 x 24,1 cm

20,32 x 25,4 cm 20,52 x 26 cm

21,59 x 27,94 cm 21,89 x 28,54 cm

20,96 x 15,24 cm 21,26 x 15,84 cm

20,96 x 20,96 cm 21,26 x 21,56 cm

21 x 29,7 cm 21,3 x 30,3 cm

21,59 x 21,59 cm 21,89 x 22,19 cm



| Pagina 19  |

KDP-richtlijnenvoor printpublicaties

Marges.instellen

Stel in de software die je gebruikt om je manuscriptbestand te maken de pagina's in als 
'tegenoverliggende pagina's' of 'gespiegelde marges'. Je kunt dan de binnenmarges (rugwit) en 
buitenmarges van tegenover elkaar liggende linker- en rechterpagina's afwijkende afmetingen geven. 

Aantal.pagina's Binnenmarges.
(rugwit)

Buitenmarges.(geen.
overloop.naar.marges)

Buitenmarge.(met.
overloop.naar.marges)

24 tot 150 pagina's 9,6.mm.(0,375") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

151 tot 300 pagina's 12,7.mm.(0,5") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

301 tot 500 pagina's 15,9.mm.(0,625") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

501 tot 700 pagina's 19,1.mm.(0,75") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")

701 tot 828 pagina's 22,3.mm.(0,875") minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,4 mm (0,375")
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Opmaak.van.manuscript.zonder.overloop.naar.marges

Beschikbaar tekstge-
bied

Beschikbaar tekstgebied
Veilige zone

Beschikbaar tekstgebied
Veilige zone

Afbeelding

Voorbeeld: afdrukformaat manuscript van 
15,24 x 22,86 cm (6" x 9") @ 300 pagina's

Buitenmarge: 6,4 mm (0,25")Bu

Afdrukformaat: 15,24 cm (6")

Binnenmarge: 12,7 mm (0,5")

Veilige zone: 13,34 cm (5,25")

A
fd

rukfo
rm

aat: 22,86 cm
 (9")

Veilig
e zo

ne: 21,59 cm
 (8,5")
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Opmaak.van.manuscript.met.overloop.naar.marges

Voorbeeld: afdrukformaat met overloop naar marges van 
15,24 x 22,86 cm (6" x 9") @ 300 pagina's

Beschikbaar tekstgebied
Veilige zone

Beschikbaar tekstgebied
Veilige zone

Overloop naar marges: 
3 mm (0,125")

Buitenmarge: 6,4 mm (0,25")

Totaal: 9,4 mm (0,375")

Ov
3 m

Bu

To

Afdrukformaat: 15,24 cm (6")

Binnenmarge: 12,7 mm (0,5")

Afdrukformaat + overloop naar marges: 15,54 cm (6,125")

A
fd

rukfo
rm

aat +
 o

verlo
o

p
 naar m

arg
es: 23,46 cm

 (9,25")
A

fd
rukfo

rm
aat: 22,86 cm

 (9")

Veilige zone: 13,34 cm (5,25")

Veilig
e zo

ne: 21,59 cm
 (8,5")

Overloopafbeelding
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Bestanden.met.overloop.naar.marges.opmaken

Met onze Online previewer kun je controleren of de opmaak van je bestand voldoet aan onze 
publiceringsrichtlijnen. Als er opmaakproblemen worden gevonden die moeten worden opgelost, 
moet je je bestand in het oorspronkelijke programma bijwerken, de vereiste opmaakwijzigingen 
doorvoeren en vervolgens een nieuw PDF-bestand maken om naar je account te uploaden.

Controleer het volgende om opmaakproblemen met overloop naar marges op te lossen:

 • Stel het formaat van je bestand in op de juiste overloop (zie bovenstaand overzicht). Alle 
pagina's van het PDF-bestand moeten dezelfde overloop hebben. 

 • Alle afbeeldingen of grafische elementen die moeten overlopen, moeten doorlopen tot aan de 
overlooprand. Als dit niet het geval is, mislukt de validatie.

 • Afbeeldingen of grafische elementen die niet moeten doorlopen, moeten binnen de minimale 
margevereisten blijven.

 • Alle tekst moet binnen de minimale margevereisten blijven. Tekst mag niet overlopen naar de 
marges van de pagina.

Aangezien Online previewer kijkt naar de opmaakstructuur van een manuscriptbestand, worden er 
soms opmaakproblemen gevonden die niet opvallen wanneer iemand de manuscriptpagina's bekijkt. 
Om ervoor te zorgen dat je manuscript geen fouten bevat, moet je de bovenstaande richtlijnen 
volgen.

Afbeeldingen

De buitenranden van afbeeldingen in een bestand met overloop naar marges moeten volledig 
doorlopen tot aan de overlooprand of binnen de marges blijven. 

De twee onderstaande afbeeldingen tonen twee tegenoverliggende pagina's van een boekbestand. 
De eerste afbeelding, of Normale.weergave, toont hoe het bestand er daadwerkelijk uitziet. De 
tweede afbeelding, of 3D-lijnweergave, toont de structuur van diezelfde twee pagina's. In de 
Normale.weergave blijft de afbeelding van de appel binnen de marges en moet deze gezien de 
witte achtergrond niet overlopen. Het bestand krijgt een foutmelding in Online previewer omdat 
de afbeelding van de appel niet ver genoeg naar de buitenrand doorloopt. In de 3D-lijnweergave 
loopt de daadwerkelijke afbeelding, die met een vak met een X wordt aangegeven, door tot dicht 
aan de rand, maar niet helemaal. Aangezien in de Online previewer alleen de randen van de gehele 
afbeelding worden herkend, moet deze worden bewerkt zodat deze tot aan de rand van de pagina 
doorloopt of binnen de marges blijft.
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Normale.weergave:

3D-lijnweergave:
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Online.previewer:

Vectorafbeeldingen

Voor vectorafbeeldingen in bestanden met overloop naar marges gelden dezelfde regels als voor 
afbeeldingen. Elke afbeelding moet tot aan de overlooprand doorlopen of binnen de marges blijven. 
In het onderstaande voorbeeld zie je in de Normale.weergave een afbeelding op de linkerpagina en 
op de rechterpagina een tussenpagina, die het begin van een nieuwe sectie van het boek aangeeft. 
In de 3D-lijnweergave wordt de afbeelding van het eten als vectorobject getoond, omdat je de 
randen kunt zien van elk grafisch element in de afbeelding. Dit betekent dat de Online previewer elk 
vectorobject apart controleert in plaats van de gehele afbeelding. Hierdoor geeft de Online previewer 
foutmeldingen voor meerdere onderdelen van de vectorafbeelding omdat deze buiten de marges 
vallen, maar niet ver genoeg doorlopen naar de buitenranden. Denk hieraan als je een bestand 
maakt met vectorobjecten die moeten overlopen. Je moet de vectorobjecten mogelijk converteren 
naar een afbeelding of een rasterafbeelding met een hoge resolutie om ervoor te zorgen deze slagen 
voor de automatische afdrukcontrole. 
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Normale.weergave:

3D-lijnweergave:
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Online.previewer:
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Boekomslag

Als je je eigen omslagbestand uploadt, upload dit dan als één doorlopende afbeelding, inclusief 
vooromslag, achteromslag en rug. Stel het geselecteerde afdrukformaat en aantal pagina's voor je 
paperback in, met de juiste overloop naar marges.

Omslagformaat.berekenen

Rug.berekenen

Als je je paperbackomslag wilt opmaken, moet je eerst de rugbreedte berekenen. 

De rugbreedte berekenen voor boeken met zwarte inkt:

 • Wit papier: vermenigvuldig het aantal pagina's met 0,0572 mm (0,002252")
 • Crèmekleurig papier: vermenigvuldig het aantal pagina's met 0,0635 mm (0,0025")

De rugbreedte berekenen voor boeken met kleureninkt:

 • Vermenigvuldig het aantal pagina's met 0,0596 mm (0,002347")

Alle boeken zullen iets van elkaar verschillen wanneer ze zijn ingebonden. Houd rekening met een 
afwijking van 1,6 mm (0,0625") aan beide zijden van de vouwlijnen voor je omslag. Als de rugbreedte 
bijvoorbeeld 25,4 mm (1") is, mag de tekst niet breder zijn dan 22,2 mm (0,875"). Door deze afwijking 
kan er sprake zijn van doorloop op de voor- of achteromslag bij omslagontwerpen met een rug die 
harde randen of lijnen heeft die eindigen op de vouwlijn.

Voeg de rugbreedte, het geselecteerde afdrukformaat (breedte en hoogte) en de overloop naar 
marges van 3 mm (0,125") toe aan de volgende vergelijkingen om het omslagformaat te berekenen:

Breedte.van.omslag.

Breedte van omslag = overloop naar marges + breedte van achteromslag + rugbreedte + breedte 
van vooromslag + overloop naar marges

Hoogte.van.omslag.

Hoogte van omslag = overloop naar marges + afdrukhoogte + overloop naar marges
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Voorbeeld:

Paperback met zwarte inkt van 300 pagina's en een afdrukformaat van 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), 
afgedrukt op wit papier:

300 (pagina's) x 0,0572 mm (vermenigvuldigingsfactor voor rug) = 17,16 mm (rugbreedte) 
(300 (pagina's) x 0,002252" (vermenigvuldigingsfactor voor rug) = 0,6756" (rugbreedte))

Breedte van omslag = 3 mm (overloop naar marges) + 15,24 cm (afdrukbreedte) + 17,16 mm 
(rugbreedte) + 15,24 cm (afdrukbreedte) + 3 mm (overloop naar marges) = 32,8 cm 
(Breedte van omslag = 0,125" (overloop naar marges) + 6" (afdrukbreedte) + 0,6756" (rugbreedte) + 
6" (afdrukbreedte) + 0,125" (overloop naar marges) = 12,9256")

Hoogte van omslag = 3 mm (overloop naar marges) + 22,86 cm (afdrukhoogte) + 3 mm (overloop 
naar marges) = 23,46 cm 
(Hoogte van omslag = 0,125" (overloop naar marges) + 9" (afdrukhoogte) + 0,125" (overloop naar 
marges) = 9,25")

Veilige.zone.voor.live.afbeeldingen

Voor alle live elementen vereisen we een marge van minimaal 6,4 mm (0,25") vanaf de overloop-
naar-margelijn om te garanderen dat de content tijdens het drukken niet wordt afgekapt. Tekst en 
afbeeldingen die zijn bedoeld om te worden gelezen, moeten zich in de veilige zone bevinden. Wel 
staan we toe dat stok- en staartletters, tekstranden en tekst als ontwerpelementen doorlopen tot de 
randen van het omslagbestand, zolang de tekst in de veilige zone maar leesbaar blijft. 

Formaat.van.rugtekst.berekenen

Voor tekst en logo's op de rug moet aan beide zijden minimaal een marge van 1,6 mm (0,0625") 
worden aangehouden om te voorkomen dat de tekst op de rug doorloopt op de omslag. Het formaat 
van rugtekst berekenen:

Formaat van rugtekst = rugbreedte – linkermarge van rug – rechtermarge van rug

Voorbeeld:

Paperback met zwarte inkt van 300 pagina's, afgedrukt op wit papier:

Formaat van rugtekst = 17,16 mm (rugbreedte) – 1,6 mm (marge) – 1,6 mm (marge) = 13,96 mm 
(Formaat van rugtekst = 0,6756" (rugbreedte) – 0,0625" (marge) – 0,0625" (marge) = 0,5506")
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Omslagopmaak.van.LTR-boeken.(links-naar-rechts)

Voorbeeld: 15,24 x 22,86 cm (6" x 9") afdrukformaat omslag, zwarte inkt, wit papier @ 300 pagina's

T
itel  

:        S
ub

titel             A
uteur

Titel
Subtitel

Omslagafbeelding

Auteur

Overloop naar marges: 3 mm (0,125") 

Afdrukvariatie: 3,4 mm (0,125")

Buitenmarge: 6,4 mm (0,25")

O

A

B

S
uRugmarge: 1,6 mm (0,0625")

Rugbreedte: 17,16 mm (0,6756")

Breedte rugtekst: 13,96 mm (0,5506")

O
m

slag
ho

o
g

te: 23,46 cm
 (9,25")

A
fd

rukfo
rm

aat: 22,86 cm
 (9")

Veilig
e zo

ne: 22,18 cm
 (8,75") 

Omslagbreedte: 32,8 cm (12,926")

Veilige zone: 31,52 cm (12,426")

Streepjescode 6,4 mm (0,25") vanaf 
rug en lijn voor afdrukformaat

Afdrukformaat: 15,24 cm (6")
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Omslagopmaak.van.RTL-boeken.(rechts-naar-links)

T
itel  

:        S
ub

titel             A
uteur

Titel
Subtitel

Omslagafbeelding

Auteur


