Fotoboek De bouw van Zeesluis IJmuiden
5e Nieuwsbrief
Klik hier om u op te geven voor de nieuwsbrief.

Boek verschijnt in oktober
Goed nieuws! Het boek ligt nu al veertien dagen bij de drukker. Helaas is ook daar sprake van grote
drukte en personeelstekort. Ze hebben zes weken nodig. De verschijningsdatum wordt ergens
oktober.
Met excuses voor de vertraging maar iedereen is druk en de laatste loodjes waren lood en
loodzwaar. In totaal zijn er zo’n tien correctierondes geweest waarbij de software ook niet altijd
meewerkte. Uiteindelijk lijkt het een simpel boek, maar op de achtergrond is er bergen met werk
verzet.
De datum van officiële presentatie en dus ook het moment dat de voorverkoop eindigt is bewust nog
niet vastgesteld om enige tijdruimte te houden voor eventuele vertragingen. Mogelijk dat de
verzending al begint voor de presentatiedatum. Binnenkort start én de facturering voor bedrijven én
de voorverkoop voor particulieren.
De webshop wandfoto.nl is nog in onderhoud maar zal bij de verschijning van het boek ook klaar
zijn. Dan zijn een aantal foto’s uit het boek als print te bestellen.
Hieronder nog een aantal voorbeeldpagina’s zodat u een indruk krijgt van het boek. Daarna nog een
herhaling van het bestelproces voor bedrijven en particulieren.

Voorbeeldpagina’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. 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)

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

