Fotoboek De bouw van Zeesluis IJmuiden
4e Nieuwsbrief
Vertraging in de levering
Leveren eind juni was dus duidelijk te positief
gedacht. Het wordt dus ergens in augustus.
Maar één van de redenen van de vertraging is
dat het boek nu al zo succesvol is dat we meer
boeken gaan bestellen dan gedacht. En dus heeft
de drukker meer tijd nodig. Temeer daar het een
vrij luxe boek is: Ingebonden en met harde kaft
met soft-touch laminaat.

Foto’s dubbel geteld
In de vorige nieuwsbrief werd gesproken over
500 foto’s. Helaas hadden de back-up meegerekend. Het worden dus ruim 250 foto’s. Maar wel
mooie en informatieve foto’s!

Voorverkoop bedrijven en instanties
Bedrijven kunnen nog steeds intekenen voor de voorverkoop. Tot het moment van verschijnen geldt
een korting van 10% op de standaard prijs van € 34,95.
De verzendkosten zijn afhankelijk van de manier van verzenden. Enkele bedrijven hebben er voor
gekozen om het boek naar de huisadressen van de medewerkers te sturen. Dat is dan ook voor alle
bedrijven mogelijk. In dat geval zijn de verzendkosten Euro 4,10 per adres. Voorwaarde is wel dat
de adressen op tijd worden aangeleverd in een spreadsheet.
Om in aanmerking te komen voor deze korting kunt u een e-mail sturen naar
info@uitgeverijhethogelicht.nl onder vermelding van:
– bedrijfsnaam
– adres
– email
– gewenst aantal boeken
– adressenlijst (indien van toepassing)
– Facturatiegegevens
Deze korting is geldig tot de officiële verschijningsdatum eind juni. Vanaf dat moment geldt een
vaste prijs van € 34,95.

Voorverkoop voor particulieren
De voorverkoop voor particulieren start als een leveringsdatum bekend is. Ook dan wordt er 10%
korting gegeven tot de officiële verschijningsdatum. Men kan kiezen tussen verzenden (4,10 Euro)
of ophalen bij The Readshop in IJmuiden.
Het boek komt te koop bij:
– The ReadShop Express, Marktplein 33, 1972 GA, IJmuiden
– IJmuider Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55, 1973 AK, IJmuiden
– Rondvaartboot Koningin Emma, Sluisplein 78, 1975 AG, IJmuiden (tijdens rondvaarten)

Website bijgewerkt, nu ook 360-graden-foto’s
De website uitgeverijhethogelicht.nl is bijgewerkt:
– De fotocarrousel bevat nu foto’s die daadwerkelijk in het boek voorkomen.
– De kaart is nog een keer bijgewerkt. Op de grote kaart staan rode stippen. Klik deze aan en u
krijgt een 360-graden panoramafoto te zien die gemaakt is tijdens de bouw.
– Nieuwe eisen op het gebied van de regelingen m.b.t. verkoop op afstand worden allemaal
verwerkt.

Veel foto’s komen ook te koop als wandfoto
Zodra het boek is verschenen zullen een aantal foto’s uit het boek maar ook foto’s die het boek niet
hebben gehaald beschikbaar komen op canvas, dibond of papier. Hier wordt nog hard aan gewerkt.
Meer info in een volgende nieuwsbrief.

Kraam op Havenfestival IJmuiden

Op het Havenfestival IJmuiden hadden we een kraam waar een aantal foto’s werden getoond en
waar men een folder mee kon nemen om in te schrijven op de nieuwsbrief. Er was veel
belangstelling en een aantal mensen hebben zich al ingeschreven.

Platinum voor sluisfoto
Na het beëindigen van bouw hebben we uiteraard niet stilgezeten en maken nog steeds foto’s van de
sluis, maar dan met scheepvaart er bij. Één van deze foto’s heeft bij de London Photography Awards
een platinum award gewonnen. En zo komt Zeesluis IJmuiden ook internationaal in beeld.

Met vriendelijke groeten,
Uitgeverij het Hoge Licht
Ko van Leeuwen
Orionweg 22
1973 TL IJmuiden
info@uitgeverijhethogelicht.nl
06-28237191

