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In de online Bibliotheek-app van de KB kun je een recensie schrijven bij een boek. In dit 
document lees je wat de bedoeling is van een recensie en aan welke voorwaarden een  
recensie moet voldoen. 

1. Doel van een recensie
Een recensie is bedoeld om andere bezoekers van de online Bibliotheek te helpen bij het 
kiezen van hun boeken. Een goed onderbouwde mening van een andere lezer kan nuttig zijn 
om te bepalen of het boek ook iets voor jou is.  

2. Tips voor een goede recensie

Wil je een bruikbare recensie schrijven, let dan op de volgende punten: 

2.1 Geef niet alleen je mening, maar noem ook argumenten. Bijvoorbeeld: “Ik las dit boek 
met plezier, omdat de personages heel herkenbaar waren en mooi beschreven werden.” 

2.2 Beschrijf alleen je eigen ervaringen met dit boek. Een lezer heeft niet zoveel aan 
recensies als: “Zelf nooit gelezen, maar heb gehoord dat het megaslecht is.” 

2.3 Lees nog even na wat je geschreven hebt. Controleer of je tekst begrijpelijk en niet te 
lang is. 

3. Niet toegestaan in een recensie
De volgende inhoud is niet toegestaan: 

3.1 Teksten die duidelijk geen verband houden met het boek. 
3.2 Beledigingen, scheldwoorden en andere kwetsende teksten (of doelbewuste 

verbasteringen hiervan). 
3.3 Verwijzingen naar andere websites (met of zonder hyperlinks). 
3.4 Verwijzingen naar acties, kortingen of prijsverschillen bij andere aanbieders, zowel online 

als offline. 
3.5 Een commerciële insteek. Bijvoorbeeld: een positieve recensie schrijven in ruil voor een 

(financiële of materiële) vergoeding. 

4. Verwijdering van recensies

De redactie van de online Bibliotheek kan zonder bericht een recensie afkeuren voordat 
deze is geplaatst, of een recensie naderhand verwijderen. Bijvoorbeeld (maar niet 
uitsluitend) in de volgende gevallen:

4.1 Wanneer een recensie een of meer van bovenstaande (in artikel 3 beschreven) niet-
toegestane elementen bevat. 
4.2 Wanneer de redactie twijfels heeft over de echtheid van de recensie en/of de 
onafhankelijkheid van de plaatser. 



4.3 Wanneer de redactie het vermoeden heeft dat een recensie in strijd is met wet- of 
regelgeving, (een) persoonsgegeven(s) van anderen bevat of frauduleus is.  

5. Overige
5.1 Recensies blijven in principe voor onbepaalde tijd staan. De plaatser kan een recensie 
zelf verwijderen: open hiervoor de recensie en druk op het prullenbakje. 

5.2 De KB kan een recensie gebruiken op de socialmediakanalen zonder daarbij de naam 
van de plaatser te melden.

5.3 De KB kan deze voorwaarden op elk moment aanpassen. Een nieuwe versie 
plaatsen we dan zo snel mogelijk op onze website. 


