
  

Je paperback opmaken 
Versie1.0* 

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

Om je te helpen bij het opmaken van je paperback, hebben we Microsoft Word-sjablonen 

gemaakt waar je je content in kunt voegen. Voor het beste resultaat moet je de onderstaande 

stappen volgen. 

Stap 1: Selecteer een sjabloon  

Kies een sjabloon hieronder (leeg of ingevuld) en zoek het gewenste afdrukformaat. 

 Lege sjablonen. Bij deze sjablonen zijn het paginaformaat en de marges al ingesteld. 

Je hoeft je content alleen nog maar toe te voegen en op te maken. Als je liever een 

lege sjabloon gebruikt, raadpleeg je onze basishandleiding voor hulp. 

 Sjablonen met voorbeeldcontent. Deze sjablonen hebben een opgemaakt voorwerk 

(bijv. titelpagina, inhoudsopgave) en hoofdstukken met tijdelijke tekst. 

 

Lege sjablonen Sjablonen met voorbeeldcontent 

12,7 x 20,32 cm (5" x8") 12,7 x 20,32 cm (5" x 8") 

12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,81") 12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,81") 

13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8") 13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8")  

13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5") 13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5") 

15,24 x 22,86 cm (6" x 9")  15,24 x 22,86 cm (6" x 9") 

15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21") 15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21") 

16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61") 16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61") 

17,78 x 25,4 cm (7" x 10")  17,78 x 25,4 cm (7" x 10")  

18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69") 18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69") 

19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25") 19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25") 

20,32 x 25,4 cm (8" x 10")  20,32 x 25,4 cm (8" x 10")  

21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11") 21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11") 

20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6")  20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6")  

20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25") 20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25") 

21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69") 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69") 

21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5") 21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5") 

 

Ik ben klaar 

https://kdp.amazon.com/help?topicId=G202145400
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/52/78/8826527830.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/87/45/9327874590.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/35/99/8826359930.doc.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/87/50/9327875050.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/42/16/8826421690.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/87/57/9327875770.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/45/88/8826458810.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/87/61/9327876170.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/42/17/8826421770.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/87/67/9327876790.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/61/39/8826613910.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/87/85/9327878510.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/36/17/8826361730.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/14/9327881470.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/19/90/9328199030.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/34/9327883430.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/45/87/8826458770.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/60/9327886050.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/26/52/86/8826528630.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/63/9327886390.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/81/36/89/8881368970.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/68/9327886830.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/81/23/63/8881236350.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/69/9327886930.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/23/74/9328237470.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/76/9327887690.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/81/19/10/8881191030.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/85/9327888590.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/98/43/81/55/9843815550.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/98/43/72/07/9843720750.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/81/29/26/8881292690.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/27/88/99/9327889910.doc


 

Afdrukformaat met overloop naar marges: als je manuscript afbeeldingen bevat die 

naar de rand van de pagina overlopen, moet je het afdrukformaat vergroten. Voeg 3 

mm (0,125") toe aan de breedte en 6 mm (0,25") aan de hoogte. Als je afdrukformaat 

bijvoorbeeld 15,24 x 22,86 cm (6" x 9") is, stel je het paginaformaat in op 15,54 x 

23,46 cm (6,125" x 9,25"). 

Afdrukformaat zonder overloop naar 

marges 

Afdrukformaat met overloop naar 

marges 

12,7 x 20,32 cm (5" x 8") 13 x 20,92 cm (5,125" x 8,25") 

12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,91") 13,15 x 20,44 cm (5,185" x 8,16") 

13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8") 13,64 x 20,92 cm (5,375" x 8,25") 

13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5") 14,27 x 22,19 cm (5,626" x 8,75") 

15,24 x 22,86 cm (6" x 9") 15,54 x 23,46 cm (6,125" x 9,25") 

15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21") 15,9 x 23,99 cm (6,265" x 9,46") 

16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61") 17,29 x 25 cm (6,815" x 9,86") 

17,78 x 25,4 cm (7" x 10") 18,08 x 26 cm (7,125" x 10,25") 

18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69") 19,2 x 25,21 cm (7,565" x 9,94") 

19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25") 19,35 x 24,1 cm (7,625" x 9,5") 

20,32 x 25,4 cm (8" x 10") 20,52 x 26 cm (8,125" x 10,25") 

21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11") 21,89 x 28,54 cm (8,625" x 11,25") 

20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6") 21,26 x 15,84 cm (8,375" x 6,25") 

20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25") 21,26 x 21,56 cm (8,375" x 8,5") 

21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69") 21,3 x 30,3 cm (8,395" x 11,94") 

21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5") 21,89 x 22,19 cm (8,625" x 8,75") 

 

Je kunt als volgt het paginaformaat wijzigen:  

1. Ga naar het tabblad Opmaak en klik in het gedeelte Pagina-indeling op Formaat.  

2. Selecteer Meer papierformaten. Er verschijnt een dialoogvenster.  

3. Voer bij de velden Breedte en Hoogte het afdrukformaat van je boek in, inclusief 

de overloop naar marges.  

4. Ga naar de sectie Preview en selecteer Volledig document in het 

vervolgkeuzemenu Toepassen op.  

5. Klik op OK. Hierdoor verandert het formaat van de pagina's en het aantal pagina's. 

 

 

  



 

Stap 2: Pas het voorwerk aan 

Tips voor het opmaken van je voorwerk: 

 Kopieer en plak.Als je content uit een ander document kopieert en in de sjabloon 

plakt, kan de opmaak uit dat andere document worden overgenomen. Deze opmaak 

moet je vervolgens nog wel aanpassen. 

 ISBN. Voeg een ISBN (International Standard Book Number) aan je copyrightpagina 

toe (niet vereist). Als je dit nummer toevoegt, moet je ervoor zorgen dat het 

overeenkomt met het nummer dat is toegewezen aan je boek. Het nummer moet deze 

notatie hebben: 978-X-XXXX-XXXX-X. 

 Tijdelijke tekst.Voordat je de pagina's van de hoofdstukken gaat aanpassen, moet je 

ervoor zorgen dat er in je voorwerk geen tijdelijke tekst meer staat. Als je een 

bepaalde voorwerksectie niet wilt bewaren, moet je de tijdelijke tekst en de sectie 

verwijderen. Dat doe je als volgt: 

 

1. Ga naar het tabblad Start in Word. 

2. Ga naar de sectie Alinea en zet de knop Tonen/verbergen aan (¶). Hierdoor kun je 

zien waar een sectie-einde begint. 

3. Markeer de tijdelijke tekst in de sectie die je wilt verwijderen. 

4. Druk op Delete. 

5. Plaats je cursor vóór de markering Sectie-einde. 

6. Druk op Delete. 

 

Stap 3: Pas hoofdstukpagina's aan 

 Hoofdstukken toevoegen/verwijderen. Voeg het gewenste aantal hoofdstukken in je 

boek in:  

Hoofdstukken toevoegen 

1. Selecteer en kopieer het laatste hoofdstuk. 

2. Plaats je cursor aan het einde van het laatste hoofdstuk. 

3. Klik op de Enter-toets. 

4. Plak de gekopieerde tekst. 

5. Plaats je cursor aan het einde van het een-na-laatste hoofdstuk. 

6. Ga naar het tabblad Invoegen. 

7. Klik in de sectie Pagina's op Pagina-einde. 

8. Klik op de Enter-toets om ruimte boven de laatste hoofdstuktitel in te voegen. 

Weet je niet hoeveel ruimte je moet invoegen? Zie de andere hoofdstukken om te 

vergelijken. 

 

Hoofdstukken verwijderen 

1. Selecteer het hoofdstuk dat je wilt verwijderen en druk op de Backspace-toets. 

 

Ik ben klaar 

Ik ben klaar 



 

 Pas kopteksten aan - Vervang als volgt de tijdelijke boektitel (oneven pagina's) en de 

naam van de auteur (even pagina's) met jouw titel en naam  

1. Dubbelklik op de koptekst. 

2. Markeer de tijdelijke tekst en druk op Delete. 

3. Voeg je eigen gegevens toe, inclusief extra opmaak (bijv. lettertype). Zorg ervoor 

dat de titel en de auteursnaam precies overeenkomen met dat wat je hebt 

ingevoerd tijdens het maken van je boek. 

4. Dubbelklik op de gewone tekst om uit de koptekst te gaan. 

 

 Kopieer en plak. Ook hier geldt: als je content uit een ander document kopieert en in 

de sjabloon plakt, kan de opmaak uit dat andere document worden overgenomen. 

Deze opmaak moet je vervolgens nog wel aanpassen. 

 Tijdelijke tekst. Controleer of er geen tijdelijke tekst meer is. Als dat wel zo is, moet je 

die tekst aanpassen of verwijderen. 

 'Over de auteur.' Aan het eind van de sjabloon vind je een pagina met kant-en-klare 

opmaak voor je autobiografie. Als je dit deel wil behouden, kun je het aanpassen en 

als je het niet wilt behouden, verwijder je het. 

Stap 4: Voeg paginanummers toe aan de inhoudsopgave  

Zoek de paginanummers waarop elk hoofdstuk begint. Voeg deze paginanummers 

vervolgens toe aan de inhoudsopgave. 

Stap 5: Controlelijst vóór publicatie 

 Pas alle tijdelijke tekst aan of verwijder deze tekst.Controleer nog één keer of alle 

tijdelijke tekst weg is. Nadat je je boek hebt geüpload, wordt er een controleproces 

uitgevoerd. In deze fase kan je boek worden afgekeurd als er nog tijdelijke tekst in 

staat. 

 Boekgegevens. Bekijk de titelpagina en de kopteksten om te controleren of de 

informatie overeenkomt. De informatie in je bestand (bijv. boektitel, auteursnaam) 

MOET exact overeen met de boekgegevens die je hebt ingevoerd tijdens het maken 

van je boek.  

 Afbeeldingen.Als je afbeeldingen wilt toevoegen aan je boek, moeten deze een hoge 

resolutie hebben. Afbeeldingen met een hoge resolutie hebben minimaal 300 dpi. 

Meer informatie over het maken van afbeeldingen met hoge resolutie.  

 Leesbaarheid.De tekst dient ten minste in een 7-punts lettertype te zijn en niet door 

andere elementen te worden afgesneden of overlapt. Zorg er ook voor dat de tekst 

niet wegvalt tegen de achtergrond. Dit kan gebeuren als de tekst- en de 

achtergrondkleur te veel op elkaar lijken. 

 Sla op als PDF-bestand.Je krijgt het beste resultaat als je je opgemaakte manuscript 

als PDF-bestand opslaat. Zorg ervoor dat de lettertypen ingesloten zijn.  

 Bestel een drukproefexemplaar. Het is een goed idee om een preview van je 

paperback te bekijken voordat je het ter beschikking stelt aan klanten. 

Ik ben klaar 

Ik ben klaar 


