
  

Je omslag ontwerpen 
Versión 1.0* 

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

Bij het opmaken van je omslag moet je ervoor zorgen dat de informatie daarop (zoals 

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

1. Meld je aan bij je account. Ga naar je Boekenplank. 

2. Ga naar het boek waarvoor je een omslag wilt maken. 

3. Klik in de menu's ACTIES VOOR PAPERBACKS of ACTIES VOOR KINDLE-E-BOOKS op 

de ellipsknop ('...') en selecteer E-bookcontent bewerken of Content van paperback 

bewerken. 

4. Scrol naar beneden naar de sectie Omslag van Kindle e-book of Boekomslag. 

5. Klik op Cover Creator starten. 

6. Er verschijnt een scherm met uitleg over de drie stappen die je moet uitvoeren: het 

ontwerp kiezen, je boek opmaken en bewerken, een preview van je boek bekijken. Klik 

op Doorgaan. 

7. Je wordt dan gevraagd om een omslagafbeelding te selecteren Je kunt een afbeelding 

uit onze galerij kiezen of je eigen afbeelding uploaden. 

Tip: als je een eigen afbeelding gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je de 

publicatierechten bezit en dat het een afbeelding van hoge resolutie is. De 

resolutie van een afbeelding wordt gemeten in pixels per inch (PPI). 

Afbeeldingen met een hoge PPI (300 of hoger) zien er beter uit dan 

afbeeldingen met een lage PPI (minder dan 300). 

8. Nadat je afbeelding is toegevoegd, kies je het ontwerpconcept. Bij je keuze moet je 

rekening houden of de lay-out bij je afbeelding past. 



9. Kies je kleurenschema, lay-out en lettertype. Bij je keuze moet je nadenken hoe deze 

elementen de inhoud van je boek weerspiegelen. 

Tip: zorg ervoor dat de omslagtekst niet wegvalt tegen de achtergrond. Dat 

gebeurt vaak omdat de tekst- en achtergrondkleur te veel op elkaar lijken. 

De tekst op je omslag moet ook groot en duidelijk genoeg zijn). 

 

10. Als je een paperback publiceert, moet je een boekbeschrijving en de biografie en de 

foto van de auteur toevoegen aan de achteromslag. 

11. Bekijk een preview van je omslag. Wanneer je tevreden bent met het resultaat, klik je 

op Opslaan en indienen onder aan het scherm. 


