Voorwaarden Bookchoice Schrijfwedstrijd
Algemeen
1. Deze schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door Bookchoice B.V. te Amsterdam.
2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden worden uitgesloten van
deelname.
3. Het ingezonden verhaal mag niet eerder gepubliceerd zijn.
4. Deelnemers mogen maximaal één verhaal insturen.
5. Deelnemers mogen hun verhaal, inclusief een korte samenvatting, beschrijving van de
belangrijkste personages en een korte biografie van zichzelf digitaal sturen naar
schrijfwedstrijd@bookchoice.com.
6. Deelnemers ontvangen binnen een week een ontvangstbevestiging. Inzendingen op
papier worden uitgesloten van deelname.
7. De uiterste inzenddatum is 31 maart 2022.
8. Als je meedoet aan deze wedstrijd, ben je bereid een (optie)contract te sluiten met
Bookchoice voor publicatie van het verhaal in elektronische boekvorm (e-book & audio).
10. Verhalen blijven eigendom van de auteur.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Het manuscript
1. Het verhaal telt tussen 30.000 en 40.000 woorden.
2. Het betreft een afgerond verhaal.
3. Lever je tekst aan in Word- (.doc of .docx) bestandsformaat.
4. Het gebruik van illustraties en/of gekleurde tekst is niet toegestaan.
5. Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.
6. Het verhaal mag niet gebaseerd zijn op bekende series en/of personages (geen fan
fiction) én moet origineel werk zijn van de deelnemer.
7. Verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, aanzetten tot haat en/of geweld of
expliciet pornografisch zijn, kunnen worden uitgesloten van deelname.
De jurering
1. De eerste selectie wordt gedaan door marketeer Lisa Park van het Bookchoice team en
uitgever Melissa van der Wagt.
2. De (gast)jury kiest uit de top 3 de winnaar. De (gast)jury bestaat uit een Bookchoice
ledenjury en auteur Karin Quint.
3. De volgende criteria zijn daarbij van belang: het idee, opbouw, originaliteit, uitwerking van
de personages, de plot en schrijfstijl.
Bekendmaking van de winnaar
1. Het Bookchoice team stelt een top 3 samen uit alle inzendingen die voor 1 april zijn
ingezonden.
2. De top 3 wordt in de week van 4 april 2022 bekendgemaakt.
3. De winnaar wordt op 4 mei 2022 bekendgemaakt.
4. De winnaar ontvangt een uitgeefcontract voor de publicatie van het verhaal in
elektronische boekvorm (e-book & luisterboek) in de Bookchoice selectie en professionele
begeleiding bij het redigeren van het verhaal.

Tot slot
1. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist Bookchoice.

