
ISBN aanvragen
E-book over de wijze waarop je zelf een 
ISBN kunt aanvragen

een boek om trots op te zijn!
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E-book ‘ISBN aanvragen’

Wanneer je zelf een boek geschreven 
hebt, kun je een ISBN aanvragen. 
Deze ISBN, of International Standard 
Book Number, is een internationale 
identificatie van je boek of uitgave. 
Vaak spreken we van ISBN nummer, 
wat in principe net zo dubbelop is 
als APK keuring. 
Wanneer je voor jouw boek een 
ISBN hebt aangevraagd, kun je een 
barcode aan je boek toevoegen en 
je boek online te koop aanbieden 
bij bijvoorbeeld bol.com en het CB. 
Het voordeel van een ISBN is dat 
het gemakkelijk terug gevonden 
kan worden in de systemen die 
boekwinkels en bibliotheken 
gebruiken. Een ISBN wordt normaal 
gesproken aangevraagd door de 
uitgever. Maar je kunt het ook zelf 
doen. Wij leggen graag uit hoe je 
zelf een ISBN aanvraagt!

Zelf een ISBN aanvragen
Zelf een ISBN aanvragen voor je boek gaat in twee stappen: 
1.  registreren bij Bureau ISBN;
2.  aanvragen van een ISBN per uitgave of boek. 
Wanneer je je eenmaal geregistreerd hebt, hoef je voor elke volgende 
uitgave alleen stap 2 te doorlopen. We lichten beide stappen toe.

Registreren bij Bureau ISBN
Om een ISBN aan te vragen dien je je te registreren op de website van 
Bureau ISBN (www.isbn.nl). Dit geldt voor uitgevers maar ook wanneer 
je je boek in eigen beheer uitgeeft. Het is een eenvoudig formulier 
en na registratie ontvang je direct per mail jouw gebruikersnaam 
en wachtwoord. Deze inloggegevens zijn te gebruiken voor zowel 
www.isbn.nl als voor www.titelbank.nl. Op de website van Titelbank 
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is het mogelijk de gegevens van jouw boek te onderhouden tot het 
moment van redactionele controle door Bureau ISBN. Ook is elk boek 
in Nederland en Vlaanderen terug te vinden via Titelbank. Je kunt dan 
heel makkelijk controleren of bijvoorbeeld de titel van een boek al 
bestaat.

Tijdens de registratie wordt ook gevraagd naar de verwachtingen 
t.a.v. het aantal uitgaves dat je gaat doen in de komende drie jaren. Dit 
doet Bureau ISBN om een passende prefix toe te kunnen wijzen aan je. 
Een prefix is een range ISBN nummers. Het is tevens jouw identificatie 
als uitgever. 
De kosten voor registratie bij Bureau ISBN bedragen circa 64 Euro 
inclusief 21% btw (april 2015). Op de website van Bureau ISBN zijn de 
actuele tarieven te vinden.

ISBN aanmelden
Zodra je geregistreerd en ingelogd 
bent bij ‘Mijn ISBN’ kun je beginnen 
met het aanmelden van je boek 
voor een ISBN. Door het invullen van 
het daarvoor bestemde formulier 
beschik je doorgaans binnen twee 
werkdagen over een uniek ISBN. 
De kosten voor het aanvragen van 
een ISBN bedragen circa 11 Euro 
inclusief btw (april 2015). Het is 
overigens verstandig om bij een 
gewijzigde herdruk weer een nieuw ISBN aan te vragen. Het boek 
komt dan automatisch als ‘nieuw’ binnen bij de webshops en andere 
boekwinkels, waardoor het weer extra onder de aandacht komt.

Bij iedere ISBN-aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:
- Hoofdtitel (= de titel van je boek; controleer vooraf via de   
 landelijke  Titelbank of deze al bestaat);
- Ondertitel (of subtitel. Niet verplicht);
- Sectietitel (niet verplicht);
- Reeksnaam (niet verplicht);
- Taal;
- Verschijningsdatum (kun je later nog aanpassen);
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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.

- Begeleidend materiaal (bijv. een dvd);
- Aantal pagina’s;
- Illustraties (ja/nee);
- Druk (nieuw boek of heruitgave van een bestaand werk);
- Bibliografisch druknummer (eerste, tweede, derde etc. druk);
- Verschijningsvorm (paperback, hardback, E-book, audioboek,   
 etc.);
- NUR-code (categorie);
- Auteur (naam);
- Tweede auteur (niet verplicht);
- Illustrator (niet verplicht);
- Vertaler (niet verplicht).

Vind je dit allemaal te veel werk, dan kun je het ISBN ook laten 
aanvragen door je uitgever of boekendrukker. Zij doen dit meestal 
voor een schappelijk tarief, ergens tussen de 15 en 50 Euro. Het ISBN 
is dan onder hun prefix.
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