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Uw e-book op de markt brengen

De definitie van een e-book
Dat een e-book een digitaal boek is weet bijna iedereen. Een 
e-book kan een gedigitaliseerde versie van een bestaand 
boek zijn of als compleet nieuw e-book zijn geschreven. 
E-books worden in principe nooit afgedrukt, maar worden 
uitsluitend digitaal gebruikt. Dit kan het op een beeldscherm 
van een computer zijn, maar ook een e-reader. Ook 
mobiele telefoons en tablets lenen zich uitstekend voor het 
weergeven van e-books.

Wat veel mensen niet weten is dat e-books in verschillende 
bestandsformaten voorkomen. Het ene e-book is het andere 
niet en een e-book dat u op uw computer kunt lezen, is 
niet automatisch geschikt voor iedere e-reader. Zo hebben 
bijvoorbeeld Apple en Amazon een e-reader ontwikkeld die 
elkaars apparatuur niet ondersteunen. Ook zijn e-books te 
voorzien van interactieve elementen zoals animatie, video en 
geluid.

Reden genoeg om u op voorhand te bedenken welke 
gebruiker (doelgroep) u wilt bereiken en hoe het e-book eruit 
moet komen te zien om te bepalen welk bestandsformaat 
voor u het meest geschikt is.
De uiteindelijke keuze hangt af van de technische 
haalbaarheid en van uw eigen voorkeur.

Een PDF kan prima op het beeldscherm van een computer 
worden bekeken, maar is niet geschikt voor een e-reader. 
Een PDF-bestand wordt ook niet meer geaccepteerd door 
alle uitgevers. Het ePub-formaat wordt wel geaccepteerd 
door vrijwel alle grote uitgeverijen en wordt ondersteund 
door bijna alle e-readers en computers, in tegenstelling tot 
de andere bestandsformaten. Wanneer u bij Twin Media een 
e-book laat maken zult u een ePub-bestand ontvangen. 

Wat is een ePub?
De term ePub is een afkorting van Electronic Publication. Het 
is een gratis en bovendien open bestandsformaat en kan 
gebruikt worden voor onder andere e-books. 
Een voordeel van een ePub-bestand is dat de tekst zich 
automatisch aanpast aan het formaat van het beeldscherm 
(‘reflowable content’). In het geval van een klein beeldscherm 
worden de zinnen korter gemaakt of de tekst kleiner en bij 
een groot beeldscherm worden de zinnen langer gemaakt 
of de tekst groter. Bij een PDF-bestand gebeurt dit niet 
en daarom is dit bestandsformaat minder geschikt voor 
weergave op kleine beeldschermen. 

Hoe komt u ebook op de markt.
E-books worden verkocht, uitgeleend via de bibliotheek, 
opgenomen in een abonnement, gedistribueerd via 
platforms en via specifiek educatieve platforms zoals 
Bookshelf. Er zijn verschillende wegen om u e-book op de 
markt te brengen. 
Het distributieplatform met het grootste bereik is CB-logistics. 
Daar zijn alle Nederlandse (internet) boekhandels en grote 
buitenlandse verkopers als iBooks (Apple) en Kobo bij 
aangesloten. Kijk voor meer informatie op  
www.cb.nl/media/expertises/e-book-distributie

Verschillende varianten
Twin Media biedt verschillende varianten aan, namelijk 
Reflowable ePub, Fixed Layout ePub en maatmerk.

Reflowable ePub
Gaat het om een roman/leesboek, dan kiest u voor een 
Reflowable ePub, waarbij de lezer grotendeels zelf de 
vormgeving kan bepalen. In deze variant kan de lezer 
bijvoorbeeld zelf het lettertype en -grootte instellen. 
De reflowable ePub leent zich ook bij uitstek voor een 
kantooromgeving: vanuit de ePub kun je snel en makkelijk 

teksten markeren en bijvoorbeeld delen via mail of social 
media met collega’s. Er is ook een doorzoekfunctie.
Een Reflowable ePub kunt u op alle media lezen. Buiten dat 
de lezer het lettertype en -grootte kan aanpassen, kunnen 
figuren en ander tekstelementen anders weergegeven 
worden als in het gedrukte boek. 
De lay-out zal dus altijd afwijken van het eventuele gedrukte 
boek.

Fixed Layout ePub
Een Fixed Layout ePub heeft daarentegen een vaste lay-out 
en kunt u goed lezen op de computer, mobiele telefoons 
en tablets. Maar niet op alle e-readers. Daardat het de layout 
behoudt zoals je die door de vormgever is gemaakt, is het een 
interessante variant voor boeken met veel beeld en grafische 
elementen. Het bestand heeft veel weg van een PDF-bestand. 
Om het onderscheid met een PDF groter te maken, is het 
mogelijk interactieve elementen toe te voegen aan zo’n 
bestand. Denk aan knoppen, animaties, video’s en geluid.
Het nadeel van deze variant is dat lettertype en -grootte niet 
instelbaar zijn. Het bestand zal bij een klein beeldscherm 
dus ingezoomd moeten worden wat de leesbaarheid niet 
bevordert. De doorzoekfunctie blijft wel behouden.

Maatwerk
Twin Media verzorgt ook maatwerk. Wilt u het beste van 
de bovengenoemde varianten? Dan is maatwerk de meest 
geschikte variant voor u. U bepaald hoe uw e-book eruit moet 
komen te zien en wat de lezer wel of juist niet kan instellen. 
Kiest u voor deze viariant gaan wij graag met u in overleg 
over de wensen en mogelijkheden.

Tarieven
Het tarief voor het maken van een ePub hangt sterk af van het 
aantal pagina’s en de grafische elementen in het boek.
Per boek zullen wij een prijs afgeven.




