
  

 
 

Aanleverspec. V23 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES COMMERCIËLE BIJLAGEN – Formule1  
 
Opplakkers & Meehechters  

Opplakkaarten: 
Papiersoort opplakkaarten :minimaal 135 grs papier met een maximaal gewicht van 25 gram 
Minimum formaat :55 x 85 mm (creditcardformaat)  
Maximum formaat :200 x 200 mm 
        Plakkaarten worden op de eerste pagina van een katern geplaatst.  

De te plakken ruimte voor een plakkaart ligt 30 mm uit de rug en 25 mm        
vanaf de boven-, onder- en zijkant. 

Meehechters (bij geniet gebrocheerd):  
Minimum formaat :120 x 150 mm (incl. +5mm kopafsnede)  
Maximum formaat :230 x 290 mm (incl. +5mm kopafsnede, +26mm aan onderkant, +4mm  
 aan de linkerpagina(s) en een overslag van +8 mm aan rechterpagina(s)  
 
Bij een meehechter met meer dan 4 pagina’s dient de kop dicht te zijn. De dichte kop wordt afgesneden 
bij de verwerking van het blad.  
 

AANLEVEREN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belangrijk: 
De partij dient te worden voorzien van een los voorbeeld van de inserts, en een begeleidende pakbon 
waarin vermeld staan: 

- Welke bijlage 
- Voor welke titel + editiedatum  
- Aangeleverde aantal exemplaren op het pallet 
- Bij meerdere pallets voor 1 titel, graag aanduiding hoeveel pallets en welk pallet (bijv. 1 van 3;  

2 van 3 – 3 van 3) 
 

Afleveradres:      5 zichtexemplaren naar: 
Habo Dacosta      New Skool Media  
t.a.v. Arnout Vlaanderen     T.a.v.: Afdeling Traffic 
Marconiweg 3      Postbus 11 
4131 PD VIANEN     1110 AA Diemen  
O.v.v.: Aantal en Titel / Editie     
 
Indien de materialen niet aangeleverd worden volgens voorschrift, worden er extra kosten in rekening 
gebracht, en is de juistheid van plaatsing niet meer te garanderen. Heeft u nog vragen of zijn er 
onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op: T (020) 210 5450 of via mail: traffic@newskoolmedia.nl 

Aanlevering bij Drukker/Binder  2 WEKEN VOOR VERSCHIJNINGSDATUM  
 

De exemplaren dienen als volgt te worden geleverd:  
- Aanleveren op afgebonden (euro)pallets. De hoeken verstevigen met karton, alles inclusief pallet 

omsnoeren met wikkelfolie. 
 

- Bij aanlevering van verschillende inserts tegelijk (ook bij verschillende edities voor dezelfde titel), 
deze aanbieden op aparte pallets! 
  

- Zo hoog mogelijke stapels, bij voorkeur NIET om-en-om gestapeld. (Er mag op een laag een afdekvel) 
Indien toch om-en-om gestapeld wordt aangeleverd, dan met clusters van zo groot mogelijke 
aantallen om-en-om (minimaal 250 exemplaren, liefst meer) en tussen de verschillende lagen 
dienen zich dan tussen-schiet-vellen te bevinden. Graag in pakken van ongeveer 15 cm hoog, met 
maximaal 1 bundelbandje. NIET in krimpfolie.  
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AANLEVERSPECIFICATIES COMMERCIËLE BIJLAGEN – Formule1  
 

 

Losse inserts  

Losse inserts 
Papiersoort losse inserts :minimaal 80 grs papier 
Minimum formaat :55 x 85 mm  
Maximum formaat :230 x 290 mm  
 

AANLEVEREN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belangrijk: 
De partij dient te worden voorzien van een los voorbeeld van de inserts, en een begeleidende pakbon 
waarin vermeld staan: 

- Welke bijlage 
- Voor welke titel + editiedatum  
- Aangeleverde aantal exemplaren op het pallet 
- Bij meerdere pallets voor 1 titel, graag aanduiding hoeveel pallets en welk pallet (bijv. 1 van 3;  

2 van 3 – 3 van 3) 

 
Afleveradres:      5 zichtexemplaren naar: 
Habo Dacosta      New Skool Media  
t.a.v. Arnout Vlaanderen     T.a.v.: Afdeling Traffic 
Marconiweg 3      Postbus 11 
4131 PD VIANEN     1110 AA Diemen  
O.v.v.: Aantal en Titel / Editie  
 
 
Indien de materialen niet aangeleverd worden volgens voorschrift, worden er extra kosten in rekening 
gebracht, en is de juistheid van plaatsing niet meer te garanderen. Heeft u nog vragen of zijn er 
onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op: T (020) 210 5450 of via mail: traffic@newskoolmedia.nl 
 
 
 

 
 
 

Aanlevering bij Drukker/Binder  2 WEKEN VOOR VERSCHIJNINGSDATUM  
 

De exemplaren dienen als volgt te worden geleverd:  
- Aanleveren op afgebonden (euro)pallets. De hoeken verstevigen met karton, alles inclusief pallet 

omsnoeren met wikkelfolie. 
 

- Bij aanlevering van verschillende inserts tegelijk (ook bij verschillende edities voor dezelfde titel), 
deze aanbieden op aparte pallets! 
  

- Zo hoog mogelijke stapels, bij voorkeur NIET om-en-om gestapeld. (Er mag op een laag een afdekvel) 
Indien toch om-en-om gestapeld wordt aangeleverd, dan met clusters van zo groot mogelijke 
aantallen om-en-om (minimaal 250 exemplaren, liefst meer) en tussen de verschillende lagen 
dienen zich dan tussen-schiet-vellen te bevinden. Graag in pakken van ongeveer 15 cm hoog, met 
maximaal 1 bundelbandje. NIET in krimpfolie.  
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