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uitgever van je boeken
vormgever van je huisstijl
trainer/coach/gastvrouw
auteur/tekstschrijver   
deugd van de week blogger
creatieve ondernemer

Je manuscript naar uitgeverij ACT on Virtues sturen - hoe doe je dat?
Lees hier hoe we je manuscript of je idee voor een boek graag ontvangen:

1. Een informatieblad met daarop:
•
•
•
•
•
•
•

Je keuze voor een traditionele uitgever of voor een dienstverlenend uitgever, mét motivatie (zie de pdf ‘Jouw boek bij
ACT on Virtues uitgeven’).
De (voorlopige) werktitel.
Een (omslag)illustratie (als je deze al hebt).
Het onderwerp van je boek (in maximaal 2-3 zinnen)
Een beschrijving van je doelgroep (hoe duidelijker, hoe beter - dus niet: ‘voor iedereen’).
Wat het boek uniek maakt (eventueel: waarin jouw boek zich onderscheidt van andere boeken over het onderwerp, in
maximaal een half A4tje).
Waarom mensen dit boek móeten lezen (2-3 zinnen).

2. Jouw Curriculum Vitae met:
•
•
•
•
•
•
•

Je naam en adresgegevens.
Beroep, bedrijf, werkervaring die van toepassing kan zijn (bijvoorbeeld: ervaring met verkoop, PR/marketing, het houden
van voordrachten).
Informatie over je relatiebestand (als je dit hebt) .
Eventueel een foto.
Waarvan zouden mensen je kunnen kennen?
Een samenvatting van het boek (maximaal een A4tje).
Je complete manuscript óf de opzet van je boek (bijvoorbeeld de inhoudsopgave) met de eerste 3 à 4 hoofdstukken.

Overige aandachtspunten:
•
•

•
•

Als er illustraties nodig zijn en je hier al over beschikt, voeg dan (kleuren-)kopieën toe. Heb je nog geen illustraties? Dit
is geen probleem: we kiezen graag in overleg met jou beeldmateriaal, fotograaf of illustrator - afhankelijk van wat bij ons
fonds past.
Houd er rekening mee dat het even (maximaal een maand) kan duren voordat je antwoord krijgt. Het lezen van de
manuscripten en voorstellen die we ontvangen neemt tijd. We hopen dat je hier begrip voor hebt. We zijn een relatief
kleine uitgeverij, en kunnen zowel financieel als creatief maximaal vijf nieuwe titels per jaar aan. Als we met jou verder
gaan, en jij met ons, zullen we alle aandacht aan jouw werk besteden.
Wil je je manuscript en overige informatie graag terug? Stuur een voldoende gefrankeerde envelop mee met daarop je
naam en adres.
Waarschijnlijk stuur je je manuscript naar meerdere uitgevers. Wij blijven graag op de hoogte van ontwikkelingen
hieromtrent. Ook horen we het uiteraard graag als je van gedachten verandert of voor een andere (dienstverlenende)
uitgever kiest.

Je kunt je manuscript (en de overige informatie) sturen naar:
Uitgeverij ACT on Virtues
T.a.v. Annelies Wiersma
FD Rooseveltstraat 29
9728 RV Groningen
Veel succes, creativiteit en doorzettingsvermogen toegewenst! Houd in je achterhoofd dat het manuscript van J.K. Rowling al
36 keer afgewezen was, voordat de vrouw van een uitgever het manuscript las en haar man overtuigde dat hij ‘Harry Potter’
moest uitgeven...
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