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E-book ‘Zelf je boek uitgeven via bol.com’

Zelf je eigen boek uitgeven en verkopen 
via bol.com. Wie wil dat nou niet? Je 
hebt met bol.com een enorm bereik, het 
is de grootste online (boek)winkel van 
Nederland. Dat moet de verkoop wel 
stimuleren. Bol.com heeft de gegevens 
van circa 8.000.000 Nederlanders. 
Dat is maar liefst één op de twee 
landgenoten! En ongeveer één op de 
vier Nederlanders heeft afgelopen jaar 
iets besteld bij bol.com. Zelf je boek uitgeven via bol.com kan dus de 
verkoop enorm stimuleren. Maar, let op! Er zijn zaken om rekening 
mee te houden.

ISBN noodzakelijk
Voor het verkopen van boeken via bol.com hebben de boeken altijd 
een ISBN nummer nodig. Deze kan worden aangevraagd bij Bureau 
ISBN bij het Centraal Boekhuis, tegenwoordig CB logistics. Bij het 
invoeren van jouw boek op bol.com gebruikt Bol het ISBN nummer 
ter identificatie en het ophalen van álle boekgegevens. Dus ook de 
afbeelding. Zorg dat die bij de registratie wordt aangeleverd.

Particulier? Dan alleen tweedehands 
Particulieren mogen alleen tweedehands boeken verkopen via 
bol.com. Geen nieuwe boeken. Voor de verkoop van nieuwe boeken heb 
je een zakelijke verkoopaccount nodig. Je moet dan o.a. ingeschreven 
zijn bij de Kamer van Koophandel en belastingaangifte doen. 

Wet op de vaste boekenprijs
En als je dan gaat verkopen via een zakelijke account bij bol.com, moet 
je rekening houden met de wet op de vaste boekenprijs. Dit houdt in dat 
je je boek niet voor meer of minder mag verkopen dan de vastgestelde 
boekenprijs. Die prijs mag je overigens wel zelf vaststellen. Je bent 
immers je eigen uitgever. Omdat bij zakelijk verkopen via bol.com, 
de verzendkosten al in de verkoopprijs moeten zitten, moeten deze 
verzendkosten uit de marge van het boek komen. Je mag de prijs niet 
verhogen i.v.m. de wet op de vaste boekenprijs. Daarnaast vraagt bol.
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Over BoekenGilde

Bij BoekenGilde begeleiden we je in het schrijven, drukken en uitgeven 
van je eigen boek. Van het eerste idee tot het moment dat je boek van de 
drukpersen rolt en het ingebonden wordt. Maar ook daarna staan we voor je 
klaar: we geven je uitleg over hoe je je eigen boek kunt promoten en bieden 
een online boekenshop aan. Met deze boekenshop neemt BoekenGilde de 
verzending en financiële afhandeling van de boekverkoop uit handen.

Kijk voor meer informatie op www.boekengilde.nl of neem contact met ons 
op via 053 3032 080 / info@boekengilde.nl.

com 15% + 0,99 EUR incl btw voor de verkoopbemiddeling. Wanneer 
wordt het dan interessant om via bol.com zelf je boek uit te geven? 

Even een rekensommetje ter verduidelijking. Stel je boek heeft een 
vaste verkoopprijs van 21,40 EUR. Dan wordt deze ook op bol.com 
verkocht voor 21,40 EUR inclusief verzendkosten. 

Reken even mee:
Verkoopprijs boek:    21,40 EUR (meestal 2 x drukkosten)
Verkoopvergoeding bol.com:  4,20 EUR (15% + 0,99)
Verzendkosten:    6,50 EUR (pakje met track & trace)
Drukkosten boek:    10,70 EUR
Kosten totaal:     21,40 EUR 

Dat betekent dat het zelf uitgeven van je boek via bol.com pas 
interessant wordt bij boeken vanaf ruim 21 EUR. Daaronder maak je 
per verkocht boek verlies. Iets om rekening mee te houden!

Samenvattend, zelf je boek uitgeven en verkopen via bol.com kan heel 
lucratief zijn. Je boek moet dan minimaal 21 EUR kosten en je hebt er 
een zakelijke account voor nodig. Daar krijg je een enorm bereik voor 
terug. En… je ligt wel bij bol.com!
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