Omslag instructies Academische Uitgeverij Eburon
Indien u het vormgeven van het omslag uitbesteedt aan onze uitgeverij, hebben wij van u de volgende gegevens
nodig:
-

Titel;
Eventueel een subtitel;
Vermelding van de auteur (titulatuur, alleen voorletters, of de volledige naam/namen);
Tekst voor op de achterzijde, en eventueel voor op de flappen;
Aanwijzingen of voorkeuren met betrekking tot het kleurgebruik, het gebruik van (stock)foto’s,
enzovoort.

Aanwijzingen BLURP (tekst achterzijde boek):
Wij raden aan om drie alinea’s met tekst te maken. In de eerste twee alinea's legt u uit waar het boek over gaat,
waarom het boek vernieuwend is, u legt kort de probleemstelling/probleemconstatering uit, zonder daarbij het
boek samen te vatten of resultaten te noemen. Maak de lezer nieuwsgierig naar de inhoud van het boek. Ook kunt
u hier de doelgroep (liefst zo breed mogelijk) definiëren.
In de derde alinea kunt u kort iets zeggen over de auteur(s). Maak het geheel niet te dateerbaar, zodat het
onderwerp van het boek ook in de toekomst potentiële lezers blijft aanspreken.
Zelf het omslag ontwerpen
Een omslagontwerp maakt u in professionale software als Adobe Photoshop of InDesign. Programma’s als MS
Word of Powerpoint zijn niet geschikt om een omslagbestand te maken.
Het omslagontwerp moet aangeleverd worden als pdf bestand met een minimale resolutie van 300 dpi (dots per
inch), kleurvlakken aflopend, fonts ingesloten. Er dient te worden voorkomen dat ongebruikte elementen
aanwezig blijven op de pagina of daarbuiten. De kleurruimte dient op CMYK te zijn ingesteld. De PDF is
gecontroleerd op maatvoering en inhoud. Een GIF bestand met de juiste ISBN barcode kan worden aangevraagd
bij Eburon.
Een snijruimte rondom van 0,5 cm is gewenst. Daarbij moeten de vouwlijnen voor de rug en de snijlijnen
gemarkeerd worden met zogenaamde crop marks; reserveer nog eens 0,5 cm rondom voor deze markeringen.
Voor een boek met het formaat 16 x 24 cm zijn de afmetingen van het ontwerp voor het omslag: (34+d) cm breed
(2 x 17 + 4 x 0,5 + d) en 26 cm hoog (24 + 4 x 0,5), waarin ‘d’ de dikte van de rug is. De rugdikte van het boek is
afhankelijk van het aantal pagina’s, het gekozen papiersoort en de bindwijze.
Tip: Bekijk de pagina met opmaakinstructies op www.eburon.nl voor een voorbeeld van een drukgereed
omslagbestand en een voorbeeld van hoe het omslag opgezet moet worden.
Bij een hard gebonden boek gelden andere richtlijnen. Neem contact op met Eburon voor nadere instructies.
Berekening rugdikte
boekblokdikte = (aantal pagina’s / 2) x (gramsgewicht / 100) x (opdikking) + (dikte omslagkarton x 2) (+
eventueel factor voor ronde rug)
Voorbeeld:

304 pp. 90 grams biofly, 240 grams sulfaatkarton
(304/2) x (90/100) x 0,12 + (2x0,2) + 0 = 16,8 mm

