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Hallo!

Dit is alweer onons derde nieuwsbrief van 2020 met ontwikkelingen rond onze boeken.

Beste iedereen,

Allereerst hopen we dat het je nog steeds goed gaat. Er is de afgelopen maanden met die 
coronapandemie natuurlijk het nodige gebeurd, dat zijn weerslag op een ieder zal hebben 
gehad of nog zal hebben.

We hopen dat de uiteindelijke gevolgen privé, sociaaleconomisch en mondiaal te 
overbruggen zijn. 

Voor de komende tijd wensen we iedereen het beste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals beloof zouden we vanaf 1 juli ons tweede boek gaan publiceren. 

Hoewel we het proces om een boek uit te geven al aardig onder de knie krijgen, zijn er 
toch altijd weer verrassingen die je pad kruisen. Het heeft iets langer geduurd, maar nu is 
het dan zover.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

– Publicatie boek 2

– Uitkomst van promotieactie

– Status boek 1

– Disclaimer tweedehands boeken

1 van 4



Publicatie boek 2

Ja ... eindelijk is boek 2 dan gepubliceerd. 

Het E-book

Zoals eerder geschreven is KOBO onze primaire uitgever voor het e-book. 

Daar kun je het e-book lezen via een abonnement. 

Ben je een regelmatige lezer, dan kun je voor € 9,99 per maand onbeperkt e-books lezen.

Dus ook ons e-book.

Wil je het e-book in eigen bezit hebben, dan kun je dat ook kopen via KOBO of via 
bol.com. 

Noot auteurs: Vlak na de publicatie hebben wij besloten om ook het e-book van

deel 2 als verlengstuk van onze promotiecampagne ook gratis aan te bieden.

Klik op de volgende link en je komt op de speciale e-book informatiepagina op onze 
website. Vanaf deze pagina kun je linken naar de diverse internetboekwinkels.

https://everywhereconnected.com/onzeboekenkast/boek-1-en-2/e-book.html 

De paperback

De paperback is te koop via de boekwinkels. Wat is mooier om een echt papieren boek in 
handen te hebben. 

Heeft de boekwinkel het niet op voorraad, dan kunnen ze het voor je bestellen.

De realiteit is dat veel boeken via internet worden gekocht. En veel via de grootste in 
Nederland en dat is bol.com. 

Door de vaste boekenprijs is de prijs voor ons boek € 22,00, incl. BTW en verzendkosten 
geworden.

Maar voor de prijsbewuste lezer hebben we ook een uitstekend alternatief. 

Via Amazon kunnen we de paperback € 10,00 goedkoper aanbieden. 

Hetzeflde boek, hetzelfde aantal pagina’s en met dezelfde mooie omslag voor € 11,00, 
inclusief BTW en verzendkosten. 

Plus we ontvangen iets meer royalties om onze kosten te dekken.

Dus keus genoeg voor iedereen. 

De verkoopdeuren zijn 24/7 voor je geopend.

Klik op de volgende link en je komt op de speciale paperback informatiepagina op onze 
website. Vanaf deze pagina kun je linken naar de diverse internetboekwinkels.

https://everywhereconnected.com/onzeboekenkast/boek-1-en-2/paperback.html 
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Uitkomst van promotieactie

Zoals in onze vorige nieuwsbrief geschreven hebben we via social media een 
promotieactie gehouden. 

De uitkomst is verdeeld. Redelijk veel reacties, maar ook de ervaring dat je dit soort acties 
niet te ingewikkeld moet maken. 

Zodra alles rond de publicatie van boek 2 is afgerond, zullen we nog een keer een 
uitgebreide, maar simpele actie organiseren waaraan iedereen mee kan doen.

Dus onze nieuwsbrieven in de gaten houden!

De winnaars van de weggeefactie en winactie zijn geïnformeerd en ontvangen binnenkort 
hun boek. Veel leesplezier!

Status boek 1

Het verzinnen van een verhaal is niet zo’n probleem. Maar het dan ook goed, duidelijk en 
samenhangend opschrijven en vervolgens het als een boek uitgeven is toch een vak 
apart. 

Doe je dat helemaal alleen, zoals wij, dan gaat dat met vallen en opstaan. 

Boek 1 is onze literaire kop van jut geweest en hebben we in de loop van de tijd op diverse
punten aangepast.

Op basis van opmerkingen van lezers en ervaring opgedaan tijdens het schrijf- en 
uitgeefproces, is boek 1 omgetoverd tot een waardige start van onze serie. 

We bedanken iedereen die ons op de een of andere wijze daarmee heeft geholpen.

Hieronder zie je de laatste verandering van boek 1. Een geheel nieuwe omslag. 

Een omslag die beter bij deze tijd past en ook beter de kern van het verhaal uitbeeldt.

Deze omslag hebben we laten ontwikkelen door Qiao-Mei van grafisch ontwerpbureau Mei
Visuals. Een jonge startende onderneemster, die perfect onze wensen wist te vertalen 
naar een pakkend ontwerp. 

Nou het resultaat is duidelijk hè!

Disclaimer tweedehands boeken
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OPGELET! 

Via internet is er een levendige handel in tweedehands boeken.  Ook tweedehands 
boeken van ons. 

Hebben we geen probleem mee, want we willen dat het verhaal zich zoveel mogelijk 
verspreid. 

Wat wel problemen op kan leveren wanneer deze boeken worden aangeboden via 
bol.com en Amazon. 

Die tweedehands boeken worden dan op dezelfde wijze geëtaleerd als onze nieuwe 
boeken. 

Zelfs de oudere versies, gratis recensie exemplaren en testversies zijn op dezelfde wijze 
te koop. 

De wijze van presenteren doet vermoeden dat wij dan die boeken verkopen en dat is 
natuurlijk niet zo. 

Alleen als je goed oplet en doorzoekt kan je achterhalen dat het een tweedehands boek 
betreft die via een andere aanbieder wordt verkocht. 

Je kunt begrijpen dat wij natuurlijk niet aansprakelijk zijn voor de kwaliteit van die boeken. 

Van een tweedehands papieren boek, zeker de paperback, zal na het lezen, afgezien van 
vervuiling en gratis bacteriën, de kwaliteit niet gelijk zijn als een nieuw boek. 

E-book deel 1 is en blijft gratis te downloaden, te lezen én weg te geven.

We kijken uit naar je interesse.

Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Bert en Wop
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