Boekenbank: handleiding ISBN aanvraag
Opgelet: u kan enkel een ISBN aanvragen via Boekenbank
indien u gevestigd bent in Vlaanderen of Brussel.
Nederlandse uitgevers dienen zich te wenden tot Buro ISBN in
Nederland; uitgevers uit Wallonië tot AFNIL.
STAP 1
Surf naar www.boekenbank.be en klik op ISBN AANVRAGEN.

U komt terecht op de volgende pagina.

Indien u betalend lid bent van Boekenbank en de inloggegevens kent, kies "Ja". U dient dan
uw inlogcode en wachtwoord in te geven.
Indien u geen betalend lid bent van Boekenbank of uw inloggegevens niet kent, kies dan
"Volgende stap". U zal uw persoonlijke gegevens zelf kunnen ingeven op de volgende
pagina.

STAP 2
Vul uw gegevens in, vink aan dat u akkoord bent met de voorwaarden en klik op “Volgende
stap”. Alle velden zijn verplicht behalve het BTW-nummer.

STAP 3
Ingave van titelgegevens: alle velden met een  zijn verplicht. Vul zo correct en volledig
mogelijk alle gegevens over uw titel in. Let op voor volgende velden:

STAP 4
Een uitgeversprefix is uw eigen nummerreeks waarmee ISBN-nummers worden
aangemaakt. Als dit uw eerste ISBN-aanvraag is, beschikt u waarschijnlijk nog niet over een
uitgeversprefix. U kan dat hier aanvragen. Indien u reeds een prefix hebt, vult u dat hieronder
in. Een prefix begint steeds met 9789 en wordt gevolgd door een aantal cijfers die ook
steeds in uw ISBN voorkomen.

STAP 5 (enkel als u een nieuw prefix aanvraagt)
Verifieer uw adresgegevens (deze zijn overgenomen uit stap 1 van het formulier) en duid
aan hoeveel ISBN’s u in de toekomst denkt nodig te hebben. Als de nummers op zijn, kunt u
later altijd nog bijkomende prefixen kopen. De nummers die u koopt blijven altijd geldig. Het
prefix wordt éénmalig gefactureerd.

Klik vervolgens op ‘Versturen’. De aanvraag wordt doorgegeven aan het ISBN-kantoor. U
ontvangt een e-mailbericht ter bevestiging van uw aanvraag. Aanvragen worden binnen de
drie werkdagen behandeld. Zodra het ISBN is toegekend, ontvangt u dit via e-mail.
U zal slechts één e-mail van Boekenbank ontvangen met daarin
uw toegekende ISBN en juist daaronder uw prefix. Er wordt geen
afzonderlijke mail voor het uitgeversprefix gestuurd.
Na de toekenning van het ISBN wordt uw titel opgenomen in de database van Boekenbank.
Bent u geen lid van Boekenbank, dan kan de boekhandel nog steeds uw titelgegevens
raadplegen.
Wenst u wijzigingen aan uw titel aan te brengen, een cover of flaptekst bij uw titel te
plaatsen, dan kan u dit mailen naar ISBN@meta4books.be.

