
FAQ

Kan ik eigen foto’s in het boek opnemen? 
Dat kan zeker. In overleg met de vormgevers bespreken we wat de beste en mooiste optie is 
qua fotografie. Je kunt ook foto’s laten maken. We werken samen met meerdere professionele 
fotografen. 

Hoe vindt de betaling plaats?
Betaling vindt plaats in drie termijnen. U ontvangt de eerste factuur na aanvang van het traject, op 
de helft de tweede en na oplevering de laatste factuur. 

Crowdfunding 
Een boek maken is een arbeidsintensief en kostbaar proces. Misschien wil je gebruik maken van 
crowdfunding om je boek te financieren. We kunnen je helpen en adviseren bij het opstarten van de 
funding.  

Verspreiding en distributie 
Als het boek klaar is, verdient het lezers! Misschien wil je je boek alleen aan vrienden en familie 
geven of aan je (zakelijke) relaties, maar wellicht zoek je een groter publiek. Dat kan ook. Afhankelijk 
van je wensen, kunnen we je ook helpen bij het verspreiden en vermarkten van het boek. Er zijn 
meerdere opties mogelijk die we op elk gewenst moment kunnen bespreken. 

Onderbreken proces 
Als er een reden is om te stoppen met het proces, dan betaal je alleen voor dat deel van het traject 
waar je gebruik van hebt gemaakt.

Waar vinden de interviews plaats? 
We maken samen afspraken over de interviews. Ze kunnen plaatsvinden bij jou thuis, op kantoor of 
op een andere locatie naar keuze. Wellicht gaan we samen op pad, langs plekken die een rol spelen 
in je verhaal.

Ik ben zelf al begonnen. Kan ik het overdragen?
Dat kan. In zo’n geval zullen we samen bekijken op welke manier we verdergaan en of het materiaal 
dat je zelf geschreven hebt geschikt is of aanpassing vereist. 

Kan ik meerdere mensen laten interviewen? 
Dat kan ook. In de prijzen zijn het aantal interviewuren inbegrepen. We kunnen in overleg kijken hoe 
we die interviewuren verdelen. 

Hoe weet ik of mijn verhaal geschikt is? 
Je krijgt bij aanvang een korte vragenlijst en een gratis intakegesprek. Aan de hand hiervan kunnen 
we samen beslissen of jouw verhaal past bij The Insight Story. 

Zelf schrijven?
Dat kan ook. Ik bied ook schrijfcoaching aan voor mensen die zelf aan de slag willen met hun 
verhaal. Dit kunnen losse coachingsessies zijn of een intensief begeleidingsproces. 
Losse sessies kosten 75,- euro per uur. 


