Fotoboek De bouw van Zeesluis IJmuiden
6e Nieuwsbrief
Klik hier om u op te geven voor de nieuwsbrief.

14 oktober verschijnt het boek!
(Informatie voor bedrijven staat op pagina 2)

Presentatie en verschijningsdatum bekend
De officiele verschijningsdatum is 14 oktober. De volgende dag, 15 oktober, zal het boek niet alleen
via de website te koop zijn maar ook op de volgende verkoopadressen:
– 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)

Voorverkoop voor particulieren van start
Goed nieuws! De voorverkoop is eindelijk van start gegaan. Voor direct bestellen is dit de juiste
webpagina:
https://uitgeverijhethogelicht.nl/product/fotoboek-zeesluis-ijmuiden/
De 10% korting zit al in de prijs verwerkt. Deze actie loopt to 14 oktober.
Wie kiest voor afhalen kan dit vanaf 15 oktober doen bij The Readshop Marktplein 33, 1972 GA,
IJmuiden.
Gezien de economische omstandigheden zijn de verzendkosten verhoogd van € 4,10 naar € 4,50.

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 inclusief BTW.
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 € 4,50 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. Alleen bij grotere aantallen is nog een korting mogelijk volgens de Wet op de Vaste
Boekenprijs.
Met vriendelijke groeten,
Uitgeverij het Hoge Licht
Ko van Leeuwen
Orionweg 22
1973 TL IJmuiden
info@uitgeverijhethogelicht.nl
06-28237191

