
Uitzonderlijk  
inspirerend

BezetBevrijd is een onafhankelijke uitgeverij  

van uitzonderlijke boeken en producten over  

de Tweede Wereldoorlog. 


Wij creëren visuele en inspirerende producten met 

als doel om verschillende generaties te informeren 

over de verhalen van toen.



Gelderland is een van de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland. In dit multimediale boek wordt de lezer 

meegenomen langs de belangrijkste gebeurtenissen tijdens deze 

oorlogsjaren in Gelderland. Van de strijd bij Fort Westervoort in de 

meidagen tot de zwaarbevochten maar verloren Slag om Arnhem.  

Het boek De oorlog in Gelderland biedt voor jong en oud een unieke en 

toegankelijke kijk op deze niet te vergeten periode.


Naast talloze afbeeldingen, boeiende onderwerpen en indrukwekkende 

getuigenverhalen bevat het boek verschillende multimediale attributen. 

Met de gratis te downloaden Augmented Reality (AR) app zijn 

afbeeldingen in het boek te scannen en komen virtuele 3D-modellen  

of video- en audiofragmenten tevoorschijn. Ook zijn er meer dan 

40 tastbare replica’s van originele documenten als oorlogskaarten, 

geheime berichten en gevechtsrapporten toegevoegd. Lezers nemen 

daarmee letterlijk de geschiedenis in handen.

De oorlog in  
Gelderland

PR en MARKETING 

 Uitgebreide social media advertentiecampagne 
op o.a. Facebook, Instagram en Twitter

 Advertenties in magazines en regionale kranten.

 PR-contacten met regionale media

 Advertenties in dag-, week- en maandbladen

 Influencer-campagn

 Boektrailer en making of video.

De oorlog in Gelderland - Standaardeditie | Robin Hageman & Niels Dewelde |

Non-fictie | ISBN 9789493084063 | NUR 689 | € 34,95 | 26 x 30 x 3 cm | 
136 pagina’s | Hardcover | Circa 200 illustraties | Bevat gratis AR-app 

De oorlog in Gelderland - Belevingseditie | Robin Hageman & Niels Dewelde |  
Non-fictie | NUR 689 | ISBN 9789493084070 | € 44,95 | 26 x 30 x 3 cm |  
136 pagina’s | Hardcover | Circa 200 illustraties | Bevat gratis AR-app |

40 replica’s | Luxe bewaardoos

Verkrijgbaar

in twee edities

 Sinterklaas en Kerstmis 
advertentiecampagn

 4 en 5 mei 2023 
advertentiecampagne

 Vaderdag 
advertentiecampagne

 Zomeractie 
advertentiecampagne

 Operatie Market Garden  
Maand van de Geschiedenis 


CAMPAGNES 2022 - 2023

November - December

April - Mei


Juni


Juli - Augustus


September - Oktober
 




Bestelinformatie 
BezetBevrijd
Bestel rechtstreeks bij BezetBevrijd en betaal 

geen verzendkosten of kosten van het CB. Dit kan 

via ons online bestelformulier of per e-mail.






BezetBevrijd


Vestigingsadres:


Florijnruwe 111 - 15


6218 CA  Maastricht 





www.bezetbevrijd.nl


Whatsapp: 0630169736


info@bezetbevrijd.nl 





Verkoop


sales@bezetbevrijd.nl





KVK: 62868497


BTW: NL001151589B28


IBAN: NL83 INGB 0007 4166 01


BIC: INGBNL2A

BezetBevrijd social media


Facebook BezetBevrijd


LinkedIn BezetBevrijd


Instagram BezetBevrijd





Levering met recht van retour




- Recht van retourperiode geldt 

voor de termijn van 6 maanden met 

een minimum periode van 3 

maanden. 



- Niet verkochte exemplaren 

kunnen na 3 maanden gratis en 

zonder opgave van reden worden 

geretourneerd. 



- De factuur ontvangt u na 

bezorging van uw bestelling.



Aantal              Boekhandelskorting


1 - 1	                	 20%


2 - 10		            	 30%


11+			                 40%



Verzendkosten

Alle verzendkosten zijn voor rekening 

van BezetBevrijd. Ook de eventuele 

retourzendingen.



Levertijd

- Eén exemplaar: binnen 24 uur. 


- Meerdere exemplaren: binnen 24 tot 

72 uur.



Bestellen

- E-mail: sales@bezetbevrijd.nl


- Bestelformulier: 

www.bezetbevrijdb2b.nl/


bestelformulier



Op bestellingen via het online 

bestelformulier gelden de standaard 

voorwaarden voor levering met recht 

van retour. Voor leveringen in 

consignatie, bestellingen op maat of 

overige vragen, neem contact op via 

sales@bezetbevrijd.nl






Algemene voorwaarden

Recht van retour geldt alleen voor 

onbeschadigde artikelen die 

rechtstreeks zijn geleverd door 

BezetBevrijd. Bij eventuele retouren 

wordt de boekhandelskorting 

berekend over de totaal verkochte 

aantallen volgens de aangeboden 

staffel.





Bij het plaatsen van een bestelling via 

een van de twee aangeboden kanalen 

(online bestelformulier of per-email) 

gaat u akkoord met onze algemene 

voorwaarden. 



Lees de volledige algemene voor-

waarden op onze zakelijke website: 


www.bezetbevrijdb2b.nl/algemene-

voorwaarden



Hoewel wij de grootst mogelijke 

nauwkeurigheid betrachten, bestaat 

altijd de mogelijkheid dat bepaalde 

informatie na verloop van tijd 

verouderd of niet meer juist is.


Levering in consignatie




- Consignatieperiode geldt voor de 

termijn van 6 maanden. 



- Niet verkochte exemplaren 

kunnen na afloop gratis worden 

geretourneerd. 





- Voor het aantal verkochte 

exemplaren ontvangt u een factuur.



- Minimaal 6 exemplaren per 

bestelling. 



Aantal              Boekhandelskorting


6+			                   25%


