
Soms hoor je mensen verhalen over hun 
leven vertellen die meer dan de moeite waard 
zijn om opgeschreven te worden. Over hun 
kinderjaren, over belangrijke periodes in de 
geschiedenis of over hun huwelijk. Wat zou 
het jammer zijn als die verhalen verdwijnen. 
En wat zou het mooi zijn om die waardevolle 
herinneringen vast te leggen in een prachtig 
vormgegeven boek! Wij helpen u graag om 
van uw levensverhaal - of dat van uw dierbare 
familielid - een mooi levensboek te maken. 
Het bijzondere is dat niet alleen de hoofd- 
persoon in het boek aan het woord komt, 
maar dat er ook ruimte is voor familie of 
vrienden. Zo wordt het echt een boek van 
en voor uzelf en uw naasten.
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VERHALEN  OM TE 

KOESTEREN
VOOR NU EN LATER

LEVENSVERHALEN



HOE WERKT HET?

Nadat u zich heeft aangemeld, nemen wij contact met u op voor nadere 
uitleg en het maken van afspraken. 

Vervolgens krijgt u een lijst met hulpvragen toegestuurd. Deze hulpvragen 
gaan over thema’s als een uitgebreide kennismaking met de hoofdpersoon, 
kinderjaren, huwelijk of gezin, familietradities en feestdagen, ontspanning 
& reizen en belangrijke gebeurtenissen. Deze vragen hoeft u niet allemaal
te beantwoorden, maar ze dienen als inspiratiebron. 

Vervolgens komt een professionele auteur naar u toe voor een uitgebreid 
gesprek met alle mensen die in het boek aan het woord komen. U zoekt 
naar passend beeldmateriaal in het familiearchief. 

Daarna gaat onze deskundige vormgever aan de slag. U mag het ontwerp 
en inhoud beoordelen in één correctieronde en vervolgens krijgt u vijf 
prachtige, zeer persoonlijke boeken. 

WAT KRIJG IK EN WAT KOST HET?

Het koesterarrangement bestaat uit:
• Een voorbereidend telefoongesprek met degene die het aanspreekpunt is  
 voor het levensverhaal
• Het toezenden van hulpvragen ter inspiratie
• Een uitgebreid gesprek met degenen die in het boek aan het woord komen  
 op een locatie van uw keuze
• De eerste 50 km aan reiskosten worden u door de auteur niet in rekening  
 gebracht. (voor overige kilometers wordt € 0,19 per km berekend) 
• Eén correctieronde. Wilt u meer correctierondes dan vragen wij daarvoor 
 een bedrag van € 60,- per uur 
• Vormgeving door een professioneel vormgever
• Vijf boeken, aan de hand van uw verhalen geschreven door een  
 professioneel auteur. Deze boeken hebben een formaat van 21 bij 21cm 
 en bestaan uit 48 pagina’s, waarvan 24 pagina’s tekst en 20 pagina’s 
 beeldmateriaal. Het boek heeft een hardcover met een binnenwerk van 
 170 grams papier met een matte coating
• Verzending naar één adres in Nederland.

De kosten voor dit arrangement zijn inclusief btw. € 1.795,-

MOET IK ZELF OOK 
NOG IETS DOEN?

Wat we van u vragen is om, al dan 
niet aan de hand van de hulpvragen, 
kort op te schrijven waar het in het 
boek over moet gaan. 
Gaat u ook alvast op zoek naar 
geschikt beeldmateriaal voor in 
het boek. Dat kunnen natuurlijk
foto’s zijn, maar ook bijvoorbeeld 
een diploma, het kookschrift met 
lievelingsrecepten, en dergelijke. 
Tenslotte vragen wij u om een 
contactpersoon aan te wijzen met 
wie de auteur contact heeft over 
het eindproduct.

GOED OM TE WETEN

Dit is een gestandaardiseerd 
product, maar misschien wilt u wel 
maatwerk. Meer pagina’s tekst, het 
boek ingebonden in stof waar de 
hele familie herinneringen aan heeft, 
meer of juist minder exemplaren van 
het aantal boeken of hele andere 
wensen. In het eerste telefoon- 
gesprek kunt u deze wensen voor-
leggen aan de auteur, waarna u 
een aangepaste off erte krijgt. 
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