Aanleverspecificaties: huis-aan-huis verspreiden
Met de weekrant en het gesealde Spotta folderpakket

Met de weekkrant mee

Niet (machinaal) verwerkbare drukwerk:
Plastic en papieren tassen
Zigzag (harmonica) gevouwen producten
Volledig gestanste vormen

Grotere/kleine afmetingen of afwijkend drukwerk altijd op aanvraag.

Aanleveren drukwerk
Drukwerk moet altijd kruisslag gebundeld aanleveren met
een PP band in gelijke bundels van 100/150/200/250 en
maximaal 500 exemplaren met een maximum gewicht van
8 kg per pak.

Aan welke afmetinge hoort je drukwerk te voldoen?
Minimaal:
105 x 148 mm
Maximaal: 250 x 330 mm
Dikte max.: 8 mm
Papiersoort: 135 - 200 gram
Grotere/kleine afmetingen of afwijkend drukwerk altijd op aanvraag.

Rug folder
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Rug folder

In het gesealde Spotta folderpakket

Rug folder

Aan welke afmeting hoort je drukwerk te voldoen?
Minimaal:
210 x 148 mm
Maximaal: 210 x 297 mm
Dikte max.: 3 mm
Papiersoort: 135 - 200 gram

1

Maximaal 2 rugslagen

Drukwerk die gevouwen is zoals folder, kranten, brochures,
catalogus of een magazines de ruggen maximaal 2 slagen
aanbrengen in een bundel. De bundels mogen niet bij
elkaar worden gehouden door een papierwikkels of
elastieken en in dozen.

Drukwerk niet los in
dozen aanleveren.

Zigz
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Drukwerk dat zigzag
gevouwen is kan niet
machinaal verwerkt
worden.

Drukwerk in vaste aantallen
in 2 pp banden kruisslag
bundelen en los op een
europallet aanleveren.
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Drukwerk in 2 of meer
wikkelslag(en) of kruisslag
gevouwen. Maximaal
2 rugslagen in een bundel.

Aandachtpunten levering op pallets
Het drukwerk dient op europallets of goede euroformaat
pallets aangeleverd te worden. 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).
Aandachtpunten vrachtbrief
• Weeknummer van verspreiding
• De benaming van het drukwerk
• Het aantal pakken
• Het aantal folders per pak
• Totaal aantal folders op pallet
Afleveradres(sen)
Het depotadres(sen) ontvang je in de 1ste update per mail.
Bij het verkeerd aanleveren komen de eventuele bijkomende kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
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