
There is always something going on at ABC

Via onze news- en event mailing, Twitter en Face-
book laten we je weten wat er zoal gaande is bij ABC, welke 
nieuwe boeken er gaan uitkomen en hoe je bijvoorbeeld 
boeken of (film)kaartjes kunt winnen. Op onze ABC BLOG 
posten we bijna dagelijks nieuws, trivia en reviews. 

Events vinden meestal plaats in de winkel of in de ABC 
Treehouse (Amsterdam) of ABC Treehut (Den Haag). 
Deze ruimtes zijn ook af te huren voor openbare of besloten 
bijeenkomsten voor een hele dag of een paar uur. Meer 
info: abc.nl/rentals.

Open zeven dagen per week en ’s avonds

Amsterdam

Spui 12

boekinfo:

020 625 55 37

info@abc.nl

ABC Treehouse

Voetboogstraat 11

020 535 25 80

treehouse@abc.nl

Den Haag

Lange Poten 23

070 364 27 42

dh@abc.nl

ABC Treehut

treehut@abc.nl

www.ABC.nl
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Welkom bij ABC!

the American book Center (AbC) is een familiebedrijf met 
filialen in hartje Amsterdam (sinds 1972) en Den Haag (sinds 
1976) met een behoorlijk eigenwijs team van internationale 
boekverkopers. Onze boekverkopers zijn ook inkoper voor één 
of meerdere secties en helpen je graag het juiste boek te vinden.

in de twee winkels en op www.abc.nl kun je terecht voor 
Engelstalige (E)boeken, tijdschriften en aanverwante producten 
die we zelf importeren uit o.a. de US en de Uk. bestellingen 
worden persoonlijk behandeld en kun je in de winkel ophalen 
of laten opsturen.

Via abc.nl/magazines kun je zien of je favoriete tijdschrift 
al in een van onze winkels is binnen gekomen. Daarnaast 
kun je tijdschriften reserveren. 

Ook kunnen wij tweedehands boeken voor je bestellen en 
boeken drukken op onze Espresso Book Machine (EbM).
binnen enkele minuten rolt er een paperback uit de machine, 
die gewoon in de winkel in Amsterdam en Den Haag staat. 
je kan dus met eigen ogen zien hoe je boek de machine komt 
uitrollen. Een klein wonder!

De EBM kan JOUW boek drukken!, Google en print-
on-demand boeken. De machine drukt boeken in elke taal, 
diverse formaten, met een full-color omslag en een zwart-wit 
binnenwerk. Meer informatie over je boek(en) drukken, uit-
geven en verkopen bij AbC kun je nalezen in de speciale EbM 
flyer of op abc.nl/EBM

Zie je deze sticker op een boek in de winkel dan weet je 
dat je een ABC Favorite te pakken hebt. AbC Favorites 
zijn de meest gelezen, geliefde, besproken en verkochte 
boeken bij AbC.

Krijg jij al korting bij ABC? 

Voor €7,- heb je een AbC Card waarmee je 10% korting 
krijgt op de gehele collectie en bestellingen. ben je 65+ of 
leraar? Vraag de gratis AbC Gold Card of teacher discount 
aan (abc.nl/teacher)

Met je studentenkaart, schoolpas, CJP kaart, Stadspas of 
Ooievaarspas krijg je ook 10% korting bij AbC.  

Voor grootverbruikers hebben we de Large Quantity 
Deal. bestel je meer dan 9 exemplaren van een bepaalde 
titel dan krijg je 15% korting en bij 59+ exemplaren kan 
de korting oplopen tot wel 25%.
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