Aanleverspecificaties Ongeseald
Het reclamedrukwerk dient als volgt te worden aangeleverd:
- Franco in ons magazijn.
- Niet meer dan 500 exemplaren per bundel.
- Niet meer dan twee slagen per bundel.
- Niet meer dan 8 kg. per bundel.
- Dozen met gebundeld drukwerk mogen niet zwaarder wegen dan 20 kilogram.
- De bundels moeten kruislings worden gebundeld en niet met elastiek.
- Het aantal per bundel moet gelijk zijn.
- De benaming van het drukwerk moet zichtbaar zijn per bundel.
Aandachtspunten bij levering in dozen:
- De dozen mogen niet zwaarder zijn dan 20 kg.
- Het aantal van het drukwerk per doos, bij meerdere dozen, dient gelijk te zijn.
- Het drukwerk in een doos dient gebundeld te zijn, met een maximum van 500 exemplaren.
- Het drukwerk in een doos mag niet meer dan 1 keer verpakt zijn.
- Het aantal per doos moet duidelijk worden aangegeven.
- De doos moet handzaam verpakt worden.
Aandachtspunten bij levering op pallet:
- Het drukwerk dient te worden aangeleverd op een europallet van gelijke maat.
- Europallet(s) kunnen worden omgeruild bij levering van het drukwerk.
- Reclamaties achteraf over europallets die niet zijn omgeruild worden niet in behandeling genomen.
- De pallets met drukwerk dienen zo verpakt te zijn dat deze stapelbaar zijn.
- De pallets met drukwerk dienen zo verpakt te zijn dat er niets kan uit/ of afvallen.
- De pallets met drukwerk mogen alleen met een doorzichtig seal zijn afgedekt.
- Het aantal per pallet, bij meerdere pallets, dient gelijk te zijn, geldt niet voor de restpallet.
- Het aantal pakken drukwerk per laag op de pallet moet gelijk zijn.
Richtlijnen voor drukwerk met naamsindruk en/of edities:
- Drukwerk dient per naamsindruk/editie per afzonderlijke pallet worden geleverd.
- Er dient bij de aanlevering duidelijk te worden aangegeven om welke naamsindruk/editie het gaat.
- Per bundel moet duidelijk de naamsindruk/editie te zien zijn.

Reclamedienst
Drakesteyn 2
6006 AG Weert

T 0495 545474
E info@reclamedienstverspreidingen.nl

reclamedienstverspreidingen.nl

Aanleverspecificaties Ongeseald
Voorwaarden:
- Wij accepteren geen aansprakelijkheid bij het niet nakomen van bovenstaande punten.
- Bij constatering van het niet toepassen van bovenstaande punten kan er vertraging ontstaan in de verspreiding van uw drukwerk.
- Bij constatering van het niet toepassen van bovenstaande punten zullen we extra kosten doorberekenen op basis van nacalculatie:
• Folders die ongebundeld worden aangeleverd: € 10,00 per 1000 ex.
• Dozen zwaarder dan 20 kg: € 7,50 per 1000 ex.
• Aangeleverde dozen met ongelijke inhoud per doos: € 7,50 per 1000 ex.
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