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Aanleveren van bijlagen en plusproducten
Wilt u een bijlage of plusproduct aan uw uitgave toevoegen? Dan vragen wij u nadrukkelijk om onderstaande voorwaarden ook te communiceren naar uw adverteerders of andere leveranciers
(drukkers, reclamebureaus e.d.). Uiteraard kunt u bij vragen contact
opnemen met uw ordermanager bij Senefelder Misset.

Algemene leveringsvoorwaarden
Voldoet de levering niet aan onderstaande voorwaarden of wordt de
levering eerder aangeboden dan de door ons vastgestelde leverdatum,
dan behoudt Senefelder Misset zich het recht voor de levering te weigeren. Na verwerking van uw uitgave worden de bijgeleverde productonderdelen zonder vermelding vooraf direct vernietigd. Uitsluitend in
overleg met uw contactpersoon bij Senefelder Misset is een afwijkende
afspraak mogelijk.

Administratieve begeleiding
Aangeleverde goederen/pallets moeten zijn voorzien van palletlabels
met:
•

De naam van de bijlage

•

Bij gebruik van een code op de bijlage een toelichting van de code
en vermelding van de codes

•

Het tijdschrift waarin de bijlage moet worden verwerkt

•

Datum van verschijning en/of editienummer van de desbetreffende
titel

•

Naam van uw ordermanager bij Senefelder Misset

•

Het totaal geleverde aantal, gespecificeerd in eenheden per deelverpakking

De begeleidende vrachtbrief moet zijn voorzien van dezelfde gegevens
als hierboven vermeld.
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Als er sprake is van verschillende coderingen, welke specifieke tijdschriften/edities moeten worden verwerkt, dan moeten deze bijlagen separaat worden aangeboden op duidelijk gemerkte pallets. Het verzoek is
om nooit meerdere versies van bijlagen op één pallet te leveren.

Ontvangst
De bijlagen moeten maximaal zeven werkdagen en minimaal drie
werkdagen voor verzending van de betreffende titel bij ons binnen
zijn. Bij titels met garenloze afwerking kunnen afwijkende doorlooptijden gelden. Neem daarom altijd contact op met uw ordermanager.
U kunt uw bijlage bij onze expeditie aanleveren van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Senefelder Misset
t.a.v. naam ordermanager en o.v.v. naam tijdschrift
Afdeling Expeditie
Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

Fysieke condities
Geleverde bijlagen moeten dusdanig zijn verpakt dat wordt voldaan
aan de volgende condities:
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•

Geen beschadigingen

•

Niet krom en/of gebogen

•

Niet plakken en/of kleven

•

Een goede verwerkingsmogelijkheid
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Bundeling
Voorkom het gebruik van bundeltouwtjes om kromtrekken tegen te
gaan. Eventuele deelslagen kleiner dan 10 cm leiden tot extra kosten.
Per slag of bundel moeten alle exemplaren in dezelfde richting gestapeld zijn. Slagen of bundels moeten goed gescheiden zijn, zowel boven
als naast elkaar. Als stapeling niet goed mogelijk is, raden we het
gebruik van dozen of palletdozen aan met gebruik van horizontale en
verticale tussenschotten.

Bundeling

Dozen/palletdozen
Volle dozen moeten hanteerbaar zijn en voldoen aan de Arbo-normen.
Dozen mogen niet ingedrukt of beschadigd zijn. Zo mogelijk ontvangen wij de dozen graag in verband gestapeld op pallets.

Pallets
Pallets moeten goed verpakt worden aangeleverd, eventueel in wikkelof krimpfolie. Zo nodig tussen de diverse lagen stevige tussen-legvellen
aanbrengen en hoeksteunen gebruiken. Bijlagen dienen binnen de
pallet te blijven. Bij voorkeur gebruik van Europallets; deze worden
omgeruild. Gebruik van palletboxen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn palletdozen. Drukwerk voorzien van UV-lak niet hoger
stapelen dan 80 cm. Pallets dienen in dit geval gemerkt te worden met
niet stapelen.

(Pallet)dozen

Pallet voorzien van
folie en hoek
beschermers

Palletdoos met
inhoudsetiketten
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Aanvullende condities
Piles/stangen
In overleg is het mogelijk bijlagen in piles aan te leveren, met inachtneming van de hiervoor vermelde fysieke condities. Neem hiervoor
contact op met uw ordermanager.

Perforeren
Bij bijlagen met perforatie mag de perforatie niet leiden tot openscheuren tijdens of voor machinale verwerking.

Sachets
Drukbestendigheid
De sachets moeten een druk kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende vijf seconden. Dit om beschadiging van tijdschriften door lekkage
van de sachets te voorkomen.
Sealranden
Om lekkage door de grijpers van het plakapparaat te voorkomen, is
het noodzakelijk dat de sealranden van het sachet minimaal 5 mm
breed zijn. Dit laatste geldt niet voor sachets zonder vloeistof of sachets die volgens opdracht bij een tijdschrift mee geseald worden. De
vereiste drukbestendigheid blijft in alle gevallen onverkort van kracht.
Voor een goede verwerking in tijdschriften is een absolute voorwaarde
dat de sachets, en in het bijzonder de sealranden, zo vlak mogelijk zijn.
Verpakking
De sachets moeten rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500
exemplaren worden aangeleverd. De rijen sachets moeten worden
gescheiden met behulp van tussenschotjes. Om vervorming van de sealranden te voorkomen moeten zowel dozen als tussenschotjes 10 mm
hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed hanteerbare dozen.
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Testen
Om te controleren of het sachet in het tijdschrift kan worden verwerkt,
zijn er voor een eerste beoordeling tien exemplaren nodig. Deze dient
u altijd vier weken voor aanvang van de productie aan te leveren. Als
uit de beoordeling van deze test blijkt dat een plaktest nodig is, zijn er
voor nadere testen (per magazine) minimaal 1.000 sachets vereist.
Lever voor het optimaal uitvoeren van de plaktest een lay-out bij van
de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele
plaktest gelden ook voor sachets zonder vloeistof. De aanvaarding van
de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op
een andere wijze meenemen in het tijdschrift zijn afhankelijk van de
eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest.

Specificaties bijlagen/plusproducten
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