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Self Publishing with Betty the Book Machine |  
Verkorte richtlijnen voor het aanleveren van print-ready files voor de EBM 
LEES OOK DE UITGEBREIDE INSTRUCTIES MET GEDETAILLEERDE INFORMATIE EN TIPS VOOR FORMATTERING OP 

WWW.ABC.NL/SELFPUBLISHING > GUIDELINES & SUBMISSION > SHORT & DETAILED GUIDELINE DOWNLOADS 
 
 
Aanleveren – Algemeen 

Lever twee .pdf-documenten aan: één voor de kaft en één voor het boekblok. Stuur de twee 
files naar betty@abc.nl om ze te laten controleren en om een afspraak te maken om het boek 
te laten drukken. Gebruik wetransfer.com als de files te groot zijn om te mailen. 

De kaft wordt in full-colour afgedrukt. Het boekblok kan zowel zwart-wit als in kleur 
worden afgedrukt. Alle boeken worden in Amsterdam geprint, maar kunnen op verzoek ook 
worden afgehaald in Den Haag of worden verstuurd. 

De EBM-operators kunnen, voor een toeslag, kleine aanpassingen aan de documenten 
maken. Houd rekening met de extra tijd die hiervoor nodig is. Let op: je documenten worden 
niet geredigeerd of nagekeken. 

Gebruik een zoekmachine om oplossingen te vinden voor formatteringsproblemen. Bijv.: 
‘Hoe verander ik de paginagrootte in Word?’ of ‘Hoe exporteer ik als een pdf vanuit Pages?’. 

Wil je een verwijzing naar een vormgever voor een vrijblijvende offerte? Laat het weten! 
Heb je een deadline? Neem dan op tijd contact op. Je bestanden moeten altijd van 

tevoren gecontroleerd worden. Bij een grote order is het prettig om de eerste kopie van je 
boek te bekijken en controleren voordat de rest geprint wordt. 
 
 
Grootte van het boek 

De EBM bindt boeken van minimaal 40 pagina’s en maximaal 800 pagina’s. 
De EBM drukt geen boeken af in A4 formaat of groter. 
De EBM maakt boeken tussen de (h x b) 114.3mm x 127mm en 266.7mm x 190.50mm. 
 
Let op: 2x de breedte van het boek + rugbreedte moet smaller zijn dan een A3 (420 mm). 
 
De rugbreedte hangt af van het aantal vellen (niet pagina’s) en de papierdikte. Het aantal 
vellen is de helft van het aantal pagina’s. Rond af naar boven bij een oneven aantal pagina’s. 
 
Met deze formule bereken je de breedte van de rug: 
80 gramspapier  Breedte van de rug = 0.83mm + (0.108mm x aantal vellen) 
120 gramspapier  Breedte van de rug = 0.83mm + (0.145mm x aantal vellen) 
 
Je kunt ook de rekentool gebruiken op www.abc.nl/selfpublishing onder Calculate exact price, 
cover dimensions and spine width. 
 
 
Kaft 

De kaft wordt full-colour gedrukt op een A3-vel. De afbeelding hieronder toont hoe de kaft 
aangeleverd hoort te worden. Het boek kan ook geprint worden met een lege, witte kaft. 

Lever je kaft aan als .pdf-document. 
Centreer je kaft, met de beoogde afmetingen, in het midden van een liggend A3-

formaat. 
Zorg dat de achtergrondillustratie of kleur 3 millimeter doorloopt buiten de snijlijnen. 
Plaats alleen tekst op de rug wanneer het boek 200 of meer pagina’s heeft (100+ vellen). 
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Boekblok 

Het boekblok wordt full-colour of zwart-wit afgedrukt. Het boekblok lijkt op een stapel 
dubbelzijdige kopieën. De eerste pagina (bovenop de stapel) is een rechterpagina. De pdf-
paginagrootte is gelijk aan de grootte van het gedrukte boek. 

Lever het boekblok aan als een .pdf-document. 
Zorg voor paginanummers die of gecentreerd of aan de buitenzijde van de pagina staan.  

Als alle paginanummers aan dezelfde kant van de pagina staan, dan komt de helft in de 
binnenmarge van het boek. 

Scan afbeeldingen met 300 dpi en schaal ze naar de grootte waarop ze in het boek 
komen. Dit voorkomt dat afbeeldingen korrelig of pixel-achtig worden afgedrukt. 

Controleer dat de kleuren zijn omgezet van schermkleuren (RGB) naar printkleuren 
(CMYK). Dit voorkomt kleurverschillen bij het afdrukken. 

Exporteer als ‘losse pagina’s’ - niet als spreads. 
 
 
Ready to Print: Checklists 

o Het boekblok en de kaft zijn .pdf-documenten 
o Het boekblok en de kaft bevatten ingebedde formattering en lettertypen 
o Het boekblok en de kaft bevatten geen snijtekens of trimboxen 
o Het boekblok en de kaft bevatten alleen kleur in CMYK 

 
Het boekblok... De kaft...

o Is kleiner dan een A4 
o Heeft meer dan 40 pagina’s 
o Heeft minder dan 800 pagina’s 
o Bevat goed uitgelijnde paginanummers 

o Is gecentreerd op een liggende A3 
o Heeft niet meer of minder dan 3mm afloop 
o Minder dan 200 pagina’s? Dan staat er 

geen tekst op de rug 
 
Klaar om je boek te laten afdrukken? Neem dan contact op via betty@abc.nl! 
 

 


