
                                        
                                                   

 
FORMULIER VOOR DE TOE TE KENNEN ISBN 
 
NAAM v.d. SCHRIJVER................................................................................................................................... 
 
PSEUDONIEM................................................................................................................................................... 
 
EMAIL………..……………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES SCHRIJVER................................................................. TEL NR. SCHRIJVER............................... 
 
NAAM v.d. UITGEVER.................................................................................................................................... 
 
ADRES UITGEVER.................................................................. TEL NR. UITGEVER................................ 
 
TITEL.................................................................................................................................................................. 

 
Ik geef toestemming aan het Bureau om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen en openbaar 
te maken. 
 
Ik geef toestemming aan het Bureau om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen, maar niet 
om ze openbaar te maken. 

 
*Aankruisen wat van toepassing is 
 
 ( )   Gedrukte boeken1, brochures en pamfletten  
 

( )   Kaarten 
 
 ( )   Educatieve / instructie- films, video’s, overheadsheets, CD’s, DVD’s en audiocassettes  
 

( )   Publicaties in braille 
 
 ( )   Kalenders en agenda’s 
  
 ( )   Individuele artikelen2 of afleveringen van bepaalde periodieke uitgave 
   
 ( )   Educatieve wandkaarten en posters 

 ( )   Audioboeken op cassette, CD’s, DVD’s  

      ( )   Elektronische publicaties3 op fysieke dragers4  of op het internet 5 

 ( )   Educatieve of Instructiesoftware 

 ( )   Publicaties op microfilm of andere miniatuurafmetingen 

( )   Gemengde multimedia publicaties6 

Aantal te drukken exemplaren..................................................Prijs......................................... 
 
 
Handtekening,       BETALING 

o OVERBOEKING MCB # 130211603 
o CASH 

 
Curaçao,…………….. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
TOELICHTING FORMULIER VOOR DE TOE TE KENNEN ISBN 
 
 

1. Gedrukte boeken zoals: kinderboeken, romans en andere algemene boek soorten. 
 

2. Publicaties die door de uitgever niet bedoeld zijn voor regelmatige of onbeperkte 
actualisatie. 

 
3. Als een publicatie elektronisch beschikbaar gesteld word (bv. Een e-book, 

elektronische boekapplicatie, cd-rom of een publicatie die op het internet stat) komt 
het in aanmerking voor een ISBN, vooropgesteld dat de publicatie tekst bevat en 
beschikbaar is voor het publiek en dat er geen intentie is tot publicatie in een lopende 
reeks. (deze publicaties kunnen ook afbeeldingen en geluiden bevatten). 
 

4. Zoals machinaal afleesbare tapes, diskettes, CD’ en DVD’s. 
 

5. Voor downloaden en “streamen”.  
 

6. Zelfstandige Monografische Publicaties die twee of meerdere verschillende typen 
media omvatten, of verschillende vormen van het zelfde medium, b.v. een doos met 
diskettes of een CD-Rom en een boek. 
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