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

 

Rechten en prijzen voor e-books 

Informatie over rechten en prijzen invoeren  

1. Meld je aan bij je KDP-account en ga naar je Boekenplank. 

2. Klik op de ellipsknop ('...') onder het menu ACTIES VOOR KINDLE-E-BOOKS. 

3. Selecteer 'Prijs van e-books bewerken' 

4. Laat ons in het gedeelte ‘Inschrijving bij KDP Select’ weten of je je boek wilt 

inschrijven bij KDP Select. 

5. Laat ons in het gedeelte Regio's weten of je alle benodigde rechten bezit om je e-book 

wereldwijd beschikbaar te stellen. Als je boek je eigen, originele content is en je het 

voor het eerst publiceert, heb je naar alle waarschijnlijkheid de internationale rechten 

voor je boek.  

 Selecteer in dat geval Alle regio's (wereldwijde rechten) 

 Als je geen internationale rechten hebt, selecteer je Afzonderlijke regio's 

6. Selecteer in het gedeelte ‘Royalty's en prijzen’ een royaltyplan en voer je 

catalogusprijs in. Er zijn 3 opties voor het instellen van de catalogusprijs: 

 Kies je primaire marketplace en stel je catalogusprijs in de valuta van deze 

marketplace in. De prijs wordt automatisch geconverteerd naar onze beschikbare 

valuta's. Als je deze optie kiest, heb je kans dat boeken die een prijs hebben die op 

één marketplace overeenkomen, niet overeenkomen met de prijs op andere 

marketplaces. Dit komt door variërende kosten, zoals belastingen, leveringskosten 

en andere bedrijfskosten.  

 Geef een specifiek bedrag op voor elke Marketplace en beschikbare valuta 

 Gebruik KDP Pricing Support (bèta). Dit is een optionele service waarmee je 

informatie krijgt over de invloed die KDP-prijswijzigingen van boeken hebben op 

het aantal verkochte boeken en inkomsten van auteurs 
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Opmerking: er zijn minimale en maximale vereisten voor de 

catalogusprijs, afhankelijk van de marketplace, het royaltyplan en de 

bestandsgrootte. Je kunt de minimale en maximale prijzen zien in het 

veld Catalogusprijs. Je kunt je boek niet gratis aanbieden, maar het is 

wel mogelijk om naderhand een gratis boekpromotie te organiseren 

7. Laat ons in het gedeelte Matchbook weten of je je wilt inschrijven bij Kindle 

MatchBook. 

8. Laat ons in het gedeelte Boekenuitleen weten of je met het Kindle-uitleenprogramma 

wilt werken. 

9. Lees onze Algemene voorwaarden en als je daarmee akkoord gaat, klik je op ‘Je Kindle 

e-book publiceren’. 

Catalogusprijzen voor e-books bijwerken  

1. Meld je aan bij je account en ga naar je Boekenplank. 

2. Klik op de ellipsknop ('...') onder het menu ACTIES VOOR KINDLE-E-BOOKS.  

3. Selecteer 'Prijs van e-books bewerken' 

4. Voer in het gedeelte Royalty's en prijzen de wijzigingen door. 

5. Klik op Je Kindle e-book publiceren.  

Je e-book uit de verkoop verwijderen 

1. Meld je aan bij je account en ga naar je Boekenplank. 

2. Klik op de ellipsknop ('...') onder het menu ACTIES VOOR KINDLE-E-BOOKS. 

3. Selecteer Publicatie opheffen. 

Als je de publicatie van een e-book in de Kindle Store opheft, is het e-book niet meer 

beschikbaar voor verkoop en kan het niet meer vanaf de Amazon-startpagina worden 

gezocht. Het is niet meer beschikbaar voor verkoop, totdat u het opnieuw publiceert. 

Rechten en prijzen van paperbacks 

Informatie over rechten en prijzen invoeren  

1. Meld je aan bij je KDP-account en ga naar je Boekenplank. 

2. Klik op de ellipsknop ('...') onder het menu ACTIES VOOR PAPERBACKS. 

3. Selecteer Rechten en prijzen van paperbacks bewerken 

4. Laat ons in het gedeelte Regio's weten of je alle benodigde rechten bezit om je boek 

wereldwijd beschikbaar te stellen. Als je boek je eigen, originele content is en je het 

voor het eerst publiceert, heb je naar alle waarschijnlijkheid de internationale rechten 

voor je boek.  

 Selecteer in dat geval Alle regio's (wereldwijde rechten) 

 Als je geen internationale rechten hebt, selecteer je Afzonderlijke regio's 

5. Voer in het gedeelte Royalty's en prijzen je catalogusprijs in. Er zijn twee 

mogelijkheden: 
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 Kies je primaire marketplace en stel je catalogusprijs in de valuta van deze 

marketplace in. Voor de andere marketplaces wordt de prijs automatisch 

geconverteerd naar onze beschikbare valuta's. Wanneer je een catalogusprijs 

invoert, wordt de prijzentabel automatisch bijgewerkt en worden de geschatte 

royalty's voor elke marketplace getoond.  

Opmerking: als je deze optie kiest, heb je kans dat boeken die een prijs 

hebben die op één marketplace overeenkomen, niet overeenkomen met 

de prijs op andere marketplaces. Dit komt door variërende kosten, zoals 

belastingen, leveringskosten en andere bedrijfskosten. 

 Geef een specifiek bedrag op voor elke marketplace en valuta. Je kunt 

catalogusprijzen instellen per marketplace zolang ze maar hoger zijn dan de 

minimale catalogusprijs (te berekenen als drukkosten/royaltytarief) en lager dan 

de maximale catalogusprijs ($ 250 (VS), € 250 (EU) of Ұ 30,000 (Japan)). Je kunt de 

minimale en maximale prijs zien in het veld Catalogusprijs. 

Opmerking: in de Europese Unie wordt er btw (belasting over de 

toegevoegde waarde) in rekening gebracht voor boeken die worden 

verkocht via Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es en 

Amazon.it. Het btw-tarief dat wordt toegepast, is afhankelijk van het 

land waar de klant woont. Als er btw moet worden berekend, voegt 

Amazon automatisch het juiste btw-bedrag toe aan de geselecteerde 

catalogusprijs. Op de gegevenspagina van je boek wordt vervolgens de 

verkoopprijs (inclusief btw) weergegeven. 

6. Lees onze Algemene voorwaarden en de Deelnameovereenkomst voor KDP Print 

(Bèta). Klik op Je paperbackboek publiceren als je met beide akkoord gaat. 

Catalogusprijzen voor paperbacks bijwerken  

1. Meld je aan bij je account en ga naar je Boekenplank. 

2. Klik op de ellipsknop ('...') onder het menu ACTIES VOOR PAPERBACKS. 

3. Selecteer Rechten en prijzen van paperbacks bewerken 

4. Voer in het gedeelte Prijzen en royalty's de wijzigingen door. 

5. Klik op Je paperbackboek publiceren. 

Opmerking: afhankelijk van de grootte van de wijziging kan het maximaal 

vijf werkdagen duren voordat updates van je catalogusprijs worden 

weergegeven op de gegevenspagina van je boek. 

 

Je paperback uit de verkoop verwijderen 

1. Meld je aan bij je account en ga naar je Boekenplank. 

2. Klik op de ellipsknop ('...') onder het menu ACTIES VOOR PAPERBACKS. 

3. Selecteer Publicatie opheffen. 

KDP drukt op aanvraag je paperbacks af. Wanneer je de publicatie van je paperback opheft, 

zullen we geen exemplaren meer drukken om bestellingen van klanten uit te voeren. Derden 
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mogen nog steeds gebruikte exemplaren van je paperback op Amazon verkopen. Dit betekent 

dat de gegevenspagina van je paperback op de website actief blijft. Klanten kunnen echter 

geen nieuwe exemplaren via KDP kopen, tenzij je je paperback opnieuw publiceert. 

 

 


