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Low Circulation, Top Quality & Service

 - al vanaf 10 boeken per bestelling

 - jij beslist welke projecten je publiceert

 - voor jou professioneel vormgegeven

 - nieuwe realisaties? wij voegen ze toe

druk je eigen referentieboeken



Het principe is eenvoudig
Een monografie of boek samenstellen en uitgeven vraagt een grote investering op financieel vlak, maar 
ook wat tijd en energie betreft. Stukprijzen worden pas interessant bij hogere oplages vanaf 500 of 1.000 stuks. 
Die blijven dan erg lang in omloop terwijl een creatief bureau of bedrijf graag met de meest recente projecten 
en realisaties uitpakt.

Heb je minder dan 200 boeken per jaar nodig? Dan biedt APortfolio je een voordelige uitweg in de vorm van 
een flexibele en full-service oplossing waarmee je enkel boeken drukt die je nodig hebt.

Op basis van beelden en teksten maken we 
per project of thema een artikel  
(layout + correctierondes)

Alle artikels brengen we onder in een 
CMS-systeem waar je zelf toegang toe hebt

Als je een boek wil laten drukken, dan klik 
je op de artikels die je wil publiceren, je kiest 
je coverafbeelding, de afwerking en het aan-
tal exemplaren (minimum 10). Je ziet dan 
meteen het aantal pagina’s en de kostprijs 
per stuk.

Je krijgt een digitale preview van het hele 
boek, en als die naar wens is, geef je de 
drukopdracht

De boeken worden in topkwaliteit op 150 gr 
offsetpapier gedrukt, gebonden en afge-
werkt met een harde kaft en rechtstreeks 
naar jou gestuurd.
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Enkele voordelen
Altijd up-to-date met je meest recente  
projecten en beelden

Flexibel: de ene drukgang kan perfect andere 
projecten of thema’s bevatten dan de vorige, 
zelfs een boek over één project of thema is 
mogelijk

Nooit een voorraad verouderde boeken

Een beperkte basisinvestering

Professionele vormgeving door At Home 
Publishers, een uitgever die bekend is met de 
materie

Een beperkt engagement van minimaal  
50 gedrukte boeken per jaar

Je bepaalt wanneer en hoeveel boeken  
er gedrukt worden in functie van je noden
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Aportfolio

50 boeken
/jaar

inclusief layout van 72  
pagina’s en 2 covers:  
in het 1e jaar

inclusief layout van 24  
pagina’s en 1 cover:  
elk volgende termijn van 
een jaar

Aportfolio

75 boeken
/jaar

inclusief layout van 96  
pagina’s en 3 covers:  
in het 1e jaar

inclusief layout van 32  
pagina’s en 1 cover:  
elk volgende termijn van 
een jaar

Aportfolio

100 boeken
/jaar

inclusief layout van 120  
pagina’s en 4 covers:  
in het 1e jaar

inclusief layout van 40  
pagina’s en 2 covers:  
elk volgende termijn van 
een jaar

Tarieven
Wij vragen een éénmalige opstartkost van 500 euro die van je eerste drukorder afgetrokken zal worden. 

Een gedrukt boek telt minimaal 48 en maximaal 248 binnenpagina’s (inclusief 4 verplichte pagina’s*, 
175x250mm, 4/4 150 g offset 4/0) en 4 endsheets (170g offset). Standaardafwerking is: genaaid, bedrukte 
hardcover (120 g Wibalin Natural White 4/0+vernis+2,4 mm eskaboard), individueel verpakt in krimpfolie.E

*4 verplichte pagina’s = 3 vooraan (voorwoord, voorstelling …) 1 achteraan (colofon)



Tarieven

Linnen cover
Meerprijs afwerking met linnen cover in plaats van bedrukte hardcover

PAG/AANTAL 10 20 30 51 75 101

48 € 86/st € 62 € 46 € 38 € 35 € 29

76 € 99 € 70 € 53 € 45 € 41 € 34

96 € 105 € 76 € 58 € 48 € 45 € 38

124 € 114 € 83 € 65 € 54 € 51 € 43

152 € 123 € 91 € 73 € 60 € 57 € 48

176 € 130 € 98 € 80 € 65 € 62 € 53

192 € 135 € 103 € 83 € 68 € 65 € 56

220 € 144 € 111 € 90 € 74 € 71 € 61

248 € 153 € 119 € 97 € 80 € 77 € 67

Opties
Bookmark (leeslint): € 0,95/st                Bedrukte endsheets: € 2,90/st

PAG/AANTAL 10 20 30 51 75 101

€ 24/st € 19 € 9 € 4,5 € 3,5 € 2

Contact
aportfolio.be
info@aportfolio.be


