
Hoe meld ik mijn titel aan voor SPR24?
Via CB Online kunt u eenvoudig uw bestanden uploaden voor Print on demand. Zo zijn uw titels altijd 
beschikbaar voor single copy, short print run (SPR) of short print run 24 (SPR24).

1. Zoek uw titel op in CB Online
Navigeer via het tabblad Assortiment > wijzigen > POD content onderhouden naar de Print on demand pagina van uw titel. 

2. Upload uw printbestanden en kies uit onze mogelijkheden
Door de specificaties van het boek te vullen (bindwijze, maten, aantal pagina’s, papiersoort) worden de rugdikte en de prijs per 
exemplaar automatisch berekend. Wilt u een proefboek ontvangen? Activeer dan het vinkje wanneer u de bestanden indient 
(een proefboek wordt binnen 24 uur, nadat de printbestanden zijn beoordeeld en goedgekeurd, geprint en verzonden).

3. Uw bestanden worden beoordeeld
Binnen 24 uur worden worden uw bestanden automatisch beoordeeld, u ontvangt daarover een e-mail. We controleren of het 
formaat in de bestanden overeenkomt met de opgegeven afmetingen in CB Online en kijken of er een trimbox aanwezig is. 
Indien de bestanden afgekeurd zijn, geven wij aan waarom. U kunt de bestanden vervolgens aanpassen en opnieuw indienen.
 
4. Geen proefboek aangevraagd en uw printbestanden zijn goedgekeurd? 
Uw titel is direct beschikbaar voor SPR24! 

5. Proefboek aangevraagd? Keur deze dan goed na ontvangst
Wanneer u een proefboek heeft aangevraagd en uw printbestanden zijn goedgekeurd, dan printen en verzenden wij het 
exemplaar binnen 24 uur. Indien u tevreden bent kunt u in CB Online het proefboek goedkeuren. Uw titel is dan direct beschikbaar 
voor SPR24! Niet tevreden? U kunt het proefboek afkeuren en nieuwe bestanden indienen of ons bellen voor overleg.

6. SPR24 aanvragen!
Wanneer uw printbestanden zijn goedgekeurd, is uw titel beschikbaar voor SPR24. U kunt uw SPR24 bestellen via  
www.cb.nl/spr. Geef hierin aan voor welk ISBN u een bestelling wilt plaatsen en  hoeveel exemplaren u wenst.

Onze Print on demand mogelijkheden en specificaties:
-  Maximaal formaat 297 x 210 mm (staand), exclusief 3 mm afloop
-  Voeg een trimbox toe aan uw bestand zodat we weten op welke formaat we het boek moeten snijden
-  Hardback (garenloos gebonden), paperback (garenloos gebrocheerd) of geniet (geniet gebrocheerd)
-  Mat of glanzend laminaat
-  Bij bindwijze paperback of geniet is het mogelijk de binnenzijde van het omslag te bedrukken
-  Keuze uit 11 papiersoorten voor het binnenwerk (single copy en SPR, waarvan 4 ook beschikbaar voor SPR24)

SPR24
-  Vóór 20:00 uur besteld, de volgende werkdag voor 20:00 uur op voorraad bij CB
-  Beschikbaar voor 4 papiersoorten: HVO wit 80 en 90 grs, Romandruk 80 en 90 grs
-  Voor oplagen tussen 100 en 1.000 exemplaren


