AANLEVER
SPECIFICATIES.
WIJZE VAN AANLEVEREN
Uw drukwerk dient franco en als volgt aangeleverd te worden:
In pakken van maximaal 500 exemplaren met een maximum gewicht van 8 kg per pak. Per pak
maximaal 2 slagen aanbrengen.
De pakken dienen kruislings gebonden te zijn en de aantallen per pak moeten gelijk zijn.
De pakken mogen niet bij elkaar gehouden worden door dozen, papierwikkels of elastieken.
(zie afbeelding 1.)

Afbeelding 1: Aanleveren drukwerk
De benaming van het drukwerk moet goed zichtbaar zijn.
Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet aanleveren. Bij lagere
oplages kunnen meerdere pallets op elkaar gestapeld worden (dit levert geen extra
palletplaats kosten op). De naam c.q. editie indruk moeten zichtbaar vermeld worden.
Het aangeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief.
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AANDACHTSPUNTEN LEVERING OP PALLETS
Het drukwerk dient op europallets of goede euroformaat pallets aangeleverd te worden.
Bij aanlevering op europallets wordt onmiddellijk het geleverde aantal (gebruikte) europallets
omgeruild.
Pallets met drukwerk moeten stapelbaar zijn.
De pakken dienen zodanig gestapeld en afgebonden te zijn, dat tijdens het transport geen
materiaal van de pallets af kan vallen.
Pallets dienen voorzien te zijn van een palletkaart op de bovenzijde.
Het maximale gewicht van een pallet bedraagt 750 kg.
De maximale hoogte van een pallet bedraagt 150 cm (incl. de pallet).

AANDACHTSPUNTEN PALLETKAART
Op de palletkaart dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
De benaming van het drukwerk
Het aantal pakken
Het aantal folders per pak
Totaal aantal folders op pallet

Voorbeeld palletkaart

AANDACHTSPUNTEN VRACHTBRIEF
Op de vrachtbrief dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
De opdrachtgever
De afzender
Benaming van het drukwerk.
In het geval van edities:
Naam en/of adreswissels per indruk vermelden
Totaal aantal folders per pallet
Aantal pallets (per editie)
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SPECIFICATIE VAN DRUKWERK
Om uw folder goed te kunnen verwerken dient uw drukwerk aan de volgende specificaties te
voldoen:

De lengte wordt gemeten langs de
vouw- of bindzijde van de folders
(de dichte zijde van het drukwerk)

A6 formaat: hiervoor geldt een toeslag

PAPIERSPECIFICATIES
Veel flyers worden gedrukt op 135 grams papier; dit is het gewicht per m2 (en niet per stuk).
Uw drukwerk wordt machinaal verwerkt, daarom dient ieder drukwerk voorzien te zijn van
minimaal één in zijn geheel gesloten (rug)zijde.
De richtlijn voor de machinegeschiktheid is dat het papier maximaal 200 gram per vierkante
meter mag wegen en 150 gram per folder.

DRUKWERK VARIANTEN
De volgende drukwerkvarianten zijn beperkt en onder voorwaarden machinaal verwerkbaar.
Deze drukwerkvarianten dienen vooraf machinaal getest te worden.
Alle vormen die afwijken van rechthoekig
Machinaal gevouwen papieren zakken
Folders die voor- of achterzijde dubbel zijn gevouwen
We willen graag uw drukwerk testen op de machinale verwerkbaarheid. Hiervoor hebben we
uiterlijk 3 weken voor verspreiding proefexemplaren nodig.
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NIET MACHINAAL VERWERKBAAR
Plastic en papieren tassen
Zigzag gevouwen producten
Volledig gestanste vormen

ONJUISTE AANLEVERING
Afwijkende formaten, aanleveringen en papierspecificaties dienen besproken te worden en op
haalbaarheid getest te worden. Indien uw drukwerk niet aan de vereiste specificaties voldoet,
kan dit meerkosten met zich meebrengen. Ook kan niet correcte aanlevering consequenties
hebben voor de kwaliteit van de verspreiding. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
eventuele onvolkomenheden en vertragingen in de verspreiding die zijn ontstaan door late of
niet correcte aanlevering van uw drukwerk. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden. Bij
vragen zijn wij bereikbaar op 0571-272480 (optie 2) en verkoop@verspreidingen.nl.

AANLEVERMOMENTEN
Aanlevertijden zijn afhankelijk van het verspreidingsgebied en dient altijd afgestemd te worden
met een van onze medewerkers binnendienst.
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