
Specificaties van je drukwerk

Maatvoeringen Minimaal Maximaal

Lengte 150 mm 330 mm

Breedte 100 mm 250 mm

Dikte 8 mm

Aandachtspunten afmetingen:
•  De lengte wordt gemeten langs de vouw- of bindzijde van 

de folders. (Let op! Dit is de dichte zijde van het drukwerk).
•  De specificaties voor dikte is afhankelijk van de afmeting  

van het drukwerk. Als de minimale maatvoering wordt 
gehanteerd, dan is de maximale dikte 4 mm.

N.B. Als het door jou aangeleverde drukwerk groter is dan het maximale formaat 
worden er extra kosten in rekening gebracht. Aanlevering van drukwerk groter 
dan het maximale formaat en kleiner dan het minimale formaat is alleen mogelijk 
in overleg. Dit als gevolg van de extra kosten voor de verwerkbaarheid. 

Papierspecificaties

Papiersoort 1 vel
g/m2

2 vel
g/m2

>4 vel
g/m2

Minimum gewicht
standaard papier 80 57 47

Minimum gewicht
machine coated 90 57 47

•  Ieder drukwerk dient voorzien te zijn van minimaal één  
in zijn geheel gesloten (rug)zijde om machinaal verwerkt 
te kunnen worden.

•  De richtlijn voor de machinegeschiktheid is dat het papier 
maximaal 300 gram per vierkante meter mag wegen en  
150 gram per folder.

•  De kwaliteit van je drukwerk en de aanlevering zijn  
bepalend voor de verwerking.

Mocht jouw drukwerk speciale vormen, afwijkende afme-
tingen of afwijkende gewichten hebben, dan kun je contact 
opnemen met onze afdeling Verkoop via 088-868 22 00.  
Onze medewerkers staan voor je klaar om de machinale ver-
werkingsmogelijkheden van je drukwerk te bekijken.

Drukwerk varianten:
De volgende drukwerk varianten zijn beperkt en onder  
voorwaarden machinaal verwerkbaar. Onderstaande druk-
werkvarianten moeten vooraf machinaal getest worden:

•  In folie verpakte producten.
•  Alle vormen die afwijken van rechthoekig.
•  Machinaal gevouwen papieren zakken.
•  Folders die voor- of achterzijde dubbel zijn 

gevouwen (zie figuur 1).
•  Folders (gedeeltelijk) voorzien van één of 

meerdere perforaties.
•  Oblong folders (dichte zijde is de kortste 

zijde).

Uiteraard testen wij het drukwerk graag op machinale  
verwerkbaarheid voor je. Hiervoor ontvangen wij graag 
uiterlijk zes weken voor verspreiding minimaal 250 proef-
exemplaren.

Niet machinaal verwerkbaar:
• Plastic en papieren tassen.
• Zigzag gevouwen producten (zie figuur 2).
• Volledig gestanste vormen.

Voor overig afwijkend drukwerk of bij  
twijfel kun je contact opnemen met je  
contactpersoon bij Spotta. 

Wijze van aanleveren
Drukwerk lever je franco en als volgt aan:

•  In pakken van maximaal 500 exemplaren 
gebundeld met een maximum gewicht van 
8 kg per pak (zie figuur 3).

•  Per pak maximaal 2 slagen aanbrengen 
(zie figuur 4).

•   De pakken kruislings binden met strapex 
bandjes (geen banderol) (zie figuur 5).

•   De aantallen per pak moeten gelijk zijn 
•   De benaming van het drukwerk moet  

zichtbaar getoond worden.
•  Edities, naam en/of adreswissels per  

indruk gescheiden per pallet aanleveren 
(zie figuur 6).

•  Iedere pallet voorzien van een palletkaart 
waar naam en adres van de filiaalhouder 
en het foldernummer op staat.  

•   Het afgeleverde drukwerk  
moet begeleid worden met  
een vrachtbrief.

•   Bij aankomst dient de vervoerder  
zich met de vrachtbrief te melden  
bij een Medewerker Expeditie.
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Aanleverspecificaties drukwerk
Om je folder te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat 
het drukwerk wordt aangeleverd volgens de volgende 
specificaties:



Aandachtspunten levering op pallets:
•   Het drukwerk aanleveren op europallets of goede  

kwaliteit europalletformaat. 
•  Bij aanlevering op europallets wordt het geleverde aantal 

(gebruikte) europallets direct omgeruild. Bij niet direct 
retour meenemen van europallets vervalt het recht op 
retour.

• 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 korte en lange zijde.

• Het maximale gewicht van de pallet is 800 kg.
•  De maximale hoogte van de pallet mag maximaal 150 cm 

zijn (pallet inbegrepen).

Aandachtspunten palletkaart:
Vermeld de volgende gegevens op de palletkaart:
• De benaming van het drukwerk
• Het aantal pakken
• Het aantal folders per pak
•  Totaal aantal folders op pallet
• Verspreidweek
•  Drukker
• Foldernummer

Aandachtspunten vrachtbrief:
 Vermeld de volgende gegevens op de vrachtbrief:
• De opdrachtgever
• De afzender
•  Benaming van het drukwerk. Bij verschillende edities: 

naam en/of adreswissels per indruk op vrachtbrief  
vermelden.

• Totaal aantal folders per pallet
•  Aantal pallets
•  Totaal aantal stuks van de zending
• Foldernummer

Planning en specificaties 
van de aanlevering
In de offerte die je hebt ontvangen staat aangegeven waar  
je het drukwerk aanlevert. Dit is bij één of meerdere van  
de seal- en sorteercentra van Spotta, of bij ons logistiek 
centrum Sluyter Logistics Tilburg B.V. in Tilburg.* 
 
Het aanleveren van het drukwerk meld je aan via een  
aanmelddocument op onze website zakelijk.spotta.nl,  
onder de tab Praktisch en Service, bij ‘aanleverspecificaties’.

Aanleverschema
Spotta SSC’s Sluyter Logistics Tilburg B.V.

*Uiterlijk maandag 1 week voor 
verspreiding voor 12.00 uur 
(zowel edities als niet edities)

Uiterlijk donderdag 2 weken voor 
verspreiding voor 17.00 uur 
(zowel edities als niet edities)

*Let op! Niet eerder aanleveren dan de woensdag voorafgaand aan deze maandag.

Aandachtspunten aanlevering:
•  Wij slaan het drukwerk maximaal vijf werkdagen voor 

het uiterste aanlevermoment kosteloos voor je op. Als je 
het drukwerk te vroeg aanlevert berekenen wij hiervoor 
opslagkosten.

•   De definitieve opdrachtbevestiging moet uiterlijk vijf 
werkdagen voor aanlevering van het drukwerk binnen zijn. 
Informeer bij je contactpersoon als je hierover nog vragen 
hebt.

•    Voor de aanleverspecificaties tijdens de Feestdagen ver-
wijzen wij je door naar onze Feestdagenregeling. Deze kun 
je vinden op onze website zakelijk.spotta.nl, onder de tab 
Praktisch en Service, bij ‘aanleverspecificaties’. 

Afwijking van de specificaties
Als het drukwerk niet aan de vereiste specificaties voldoet, kan 
dit extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden 
volledig aan je doorberekend. Meer informatie hierover vind je 
in onze Algemene Voorwaarden. Hierbij valt te denken aan:
• Extra transport- of bundelkosten.
•  Extra verspreidkosten. We kunnen in overleg met jou besluiten 

het drukwerk op een ander moment te verspreiden.
• Opslagkosten.
• Extra kosten voor het aanleveren in dozen.
•  Extra kosten voor het aanleveren van bundels met teveel 

slagen.

Ook kan een niet correcte aanlevering consequenties hebben 
op de kwaliteit van je verspreiding:
•  Door een niet correcte aanlevering vervallen een aantal  

interne controles in de voorbereiding van het sealtraject.  
Dit kan leiden tot een negatieve beïnvloeding van de  
verspreidkwaliteit. Mogelijk worden extra kosten berekend.

•  Het is ook mogelijk dat delen van het drukwerk onbruik-
baar zijn, met als gevolg dat het drukwerk niet volledig 
wordt verspreid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onvolkomenheden en vertragingen in de verspreiding die 
ontstaan zijn door te late of niet correct aangeleverde 
folders. Zie voor de Algemene Voorwaarden van Spotta 
onze website zakelijk.spotta.nl.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met 
onze afdeling Verkoop. We helpen je graag. Het telefoon-
nummer is 088 - 868 22 00.
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* Als je, conform opdrachtbevestiging, het drukwerk aanlevert op het logistiek centrum bij  
Sluyter Logistics Tilburg B.V. in Tilburg, dan word je ook verzocht gebruik te maken van het 
aanmelddocument. Dit formulier stuur je naar Sluyter Logistics Tilburg B.V., minimaal 24 uur 
voordat je het drukwerk aflevert. Je vindt het formulier onze website zakelijk.spotta.nl onder de tab 
Praktisch en Service, bij ‘aanleverspecificaties’. Op dit formulier staan ook de openingstijden van 
Sluyter Logistics Tilburg B.V. vermeld.
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