
 

Het manuscript van je e-book opmaken   
Versie1.0* 

 (*Zorg ervoor dat je de meest recente versie van dit document hebt) 

 

Bij het opmaken van je manuscript moet je ervoor zorgen dat de informatie daarin (zoals 

boektitel of auteursnaam) exact overeenkomt met de boekgegevens die je hebt ingevoerd. 

1. Nadat Kindle Create is gedownload en geïnstalleerd, open je de toepassing en klik je 

op Nieuw project uit bestand. 

2. Selecteer het soort boek waarmee je bezig bent en klik op Bestand selecteren. 

3. Zoek je Word-document en klik op Openen. Vervolgens wordt het document 

geïmporteerd in Kindle Create. 

4. Klik op Doorgaan. Kindle Create begint met het detecteren van hoofdstuktitels. 

5. Klik op Aan de slag. Er wordt een lijst met voorgestelde hoofdstuktitels weergegeven. 

6. Controleer elk voorgesteld hoofdstuk door erop te klikken in de kolom Koppen. 

Schakel het selectievakje uit als een kop geen hoofdstuktitel is. 

7. Klik op Selectie accepteren als je klaar bent. Nu wordt de inhoudsopgave gemaakt. 

8. Opmaakelementen toepassen op de titelpagina: 

 Plaats de cursor naast de boektitel en klik op de knop BOEKTITEL in het paneel 

Teksteigenschappen aan de rechterkant. De boektitel wordt nu opgemaakt  

 Plaats de cursor naast de naam van de auteur en klik op de knop Naam van auteur 

in het paneel Teksteigenschappen.  Nu wordt de naam van de auteur opgemaakt.   

Opmerking: als je copyrightinformatie of een dankwoord wilt 

toevoegen, plaats je de cursor achter de naam van de auteur en klik je 

op de knop Copyrighttekst of Dankwoord in het paneel 

Teksteigenschappen en voeg je de gegevens toe. 

9. Je kunt als volgt opmaakelementen toepassen op de hoofdtekst van je boek: 

 Plaats de cursor naast de eerste alinea van het eerste hoofdstuk en klik op Eerste 

alinea van hoofdstuk. Nu wordt de eerste letter van het eerste woord in een 

hoofdstuk vervangen door een decoratieve initiaal (een grote hoofdletter). Herhaal 

deze stap voor het begin van elk hoofdstuk. 
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10. Pas een thema toe op je boek. Het standaardthema is Modern, maar je kunt een ander 

thema kiezen dat beter bij je boek past. Klik op de knop Thema in de 

rechterbovenhoek om andere thema's uit te proberen. 

11. Bekijk een preview van je boek. Om te zien hoe je boek wordt weergegeven op een 

tablet, telefoon of Kindle, klik je op de knop Preview in de rechterbovenhoek. 

12. Als je tevreden bent met je boek, sla je het op voor publicatie door te klikken op de 

knop Publiceren in de rechterbovenhoek. 

13. Je wordt gevraagd om het boek op te slaan als een .kcb- en vervolgens als een .kpf-

bestand. Je kunt het .kpf-bestand later uploaden naar KDP. 

Nadat je je boek hebt geüpload, wordt er een inhouds- en kwaliteitscontrole uitgevoerd. Als 

je boek niet door onze controle komt, moet je de bestanden bewerken en opnieuw indienen. 

 


