
Op reis met de taaljournalist

De zes ‘arrangementen’ zijn als volgt:

Optie 1: het budget-abonnement (€ 8,50)
Je ontvangt na aanmelding maandelijks per mail één of meer hoofdstukken uit het nog 
ongepubliceerde boek. Aan het eind van de rit heb je het boek zo ongeveer compleet. Tussen 
de verzending als pdf en de publicatie in boekvorm kunnen de teksten uiteraard nog wat 
veranderen, mede dankzij informatie die sommige lezers ongetwijfeld aandragen.

Optie 2: het boek plus gratis abonnement (€ 17,00)
Je ontvangt eerst de pdf’s in je mailbox en uiteindelijk het papieren boek in je brievenbus. 
Anders gezegd, je koopt het boek voor de gewone winkelprijs, en daarbovenop krijg je –
gratis dus – de pdf’s.

Optie 3: begunstiger worden (€ 29,-)
Deze optie is gelijk aan optie 2, maar er komt nog bij dat je naam (eigennaam, bedrijfsnaam, 
Twitternaam – zeg het maar) wordt opgenomen in de lijst van begunstigers. Die lijst komt 
goed zichtbaar in het boek komt te staan.

Optie 4: de cadeau-optie (€ 50,-)
Deze optie is gelijk aan optie 3 (pdf’s, naamsvermelding), maar je ontvangt drie exemplaren 
van het boek – twee om weg te geven dus. Bestel je tegelijkertijd nog meer exemplaren, dan 
kosten die elk € 14,00.

Optie 5: de auteur op bezoek (€ 160,-)
Met deze optie ben je niet alleen begunstiger (zie optie 3), maar komt de auteur bij je op de 
thee om het boek te bezorgen. 

Optie 6: de lezing (€ 350,-)
De auteur houdt een presentatie van drie kwartier op basis van het boek en beantwoordt 
vragen uit het publiek. Het genoemde tarief geldt alleen voor huiskamerpresentaties. Het 
pdf-abonnement, naamsvermelding en één exemplaar van het boek zijn inbegrepen. Meer 
exemplaren zijn ter plekke met korting te koop.

Bestel door een mailtje met de gekozen optie te sturen naar taaljournalist@gastondorren.nl. 
In de loop van november 2013 ontvang je dan de eerste hoofdstukken.

Even wat kleine lettertjes: opties 2 t/m 6 gelden alleen in Nederland en België. Optie 2 t/m 4 zijn 
daarbuiten wel te bestellen, maar ze kosten € 5,- meer; opties 5 en 6 in overleg. De opties 1 t/m 4 moeten 
vooraf betaald worden en kunnen alleen worden besteld zolang het boek nog niet verschenen is. Voor 
optie 5 en 6 geldt een aanbetaling van € 50,-. Als het boek onverhoopt niet voltooid wordt, krijg je je geld 
terug. 
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