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INLEGKAARTEN BLACK WEEKEND NL +FR  MET RECHTE   
                                              RUG (1/2) 

Zie kalenders.

Formaten

Papier (minimumgewicht per m2)

antwoordkaart = 135 g/m2  
2 pagina’s met flap = 135 g/m2

4 pagina’s = 120 g/m2

6 pagina’s = 120 g/m2

8 pagina’s = 80 g/m2

12-16 pagina’s = 70 g/m2

A 100 mm

B 150 mm

De perforatie is 10 mm van de boord links

Voor alle magazines: valse snit (toevoegen bij de 
hiernaast vermelde afmetingen)

4 mm links
5 mm bovenaan

Valse snit (toevoegen bij de hiernaast vermelde 
afmetingen)
4 mm links in de rug (freeswit)
Als A < 285 mm: 5 mm bovenaan
Als A = 285 mm: 5 mm bovenaan
 5 mm onderaan
Als B = 225 mm: 4 mm rechts

Valse snit (toevoegen bij de hiernaast vermelde 
afmetingen)
4 mm links in de rug (freeswit)
Als A < 285 mm: 5 mm bovenaan
Als A = 285 mm: 5 mm bovenaan
 5 mm onderaan
Als B of C = 225 mm: 4 mm rechts

C nooit < B

Valse snit (toevoegen bij de hiernaast vermelde 
afmetingen)
4 mm links in de rug (freeswit)
Als A < 285 mm: 5 mm bovenaan
Als A = 285 mm: 5 mm bovenaan
 5 mm onderaan

C nooit < B

Er dient geen overleg voorzien te worden.
Inlegkaarten van 8, 12 en 16 pagina’s mogen, maar moeten niet bovenaan gesloten zijn.

Opmerkingen:
• Alle insteken dienen hetzelfde formaat en hetzelfde gewicht per m2 te hebben. 
• De looprichting van het papier dient evenwijdig te zijn met de rug. 
• Gelieve 5% inschiet te voorzien.

ANTWOORDKAART

2 PAGINA’S

4-8-12-16 PAGINA’S

6 PAGINA’S
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MAX MIN

A 285 mm 155 mm

B 225 mm 110 mm

MAX MIN

A 285 mm 155 mm

B 225 mm 140 mm

C 225 mm 150 mm

MAX MIN

A 285 mm 155 mm

B 220 mm 140 mm

C 220 mm 150 mm

D 210 mm 100 mm
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Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te 
gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota met minstens volgende 
gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van de 
betrokken editie en taal waarvoor die pallet bestemd is, naam van het thema 
en verwijzing naar overeenstemmend ordernummer. In het geval dat er ver-
schillende versies zijn, moet er per versie een aparte pallet geleverd worden.   

Vanaf 24/08/2016

Formaat: B 225 x H 285 mm
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Blanco’s, verpakking, levering

BLANCO’S:
6 weken voor verschijning 10 blanco’s, vergezeld van een verzendnota, leveren aan
Roularta Media Group, Griet Vanderyse, Meensesteenweg 300, 8800 Roeselare.

VERPAKKING:
De inlegkaarten dienen geplooid geleverd te worden, gestapeld in pakken van minimaal 250 exemplaren,
kruiselings of om en om. Zie pagina Stapel- en palletvereisten.

LEVERING:
4 weken voor verschijning bij Roularta Media Group, Meensesteenweg 300, 8800 Roeselare. 

Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te 
gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota met minstens volgende 
gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van de 
betrokken editie en taal waarvoor die pallet bestemd is, naam van het thema 
en verwijzing naar overeenstemmend ordernummer. In het geval dat er ver-
schillende versies zijn, moet er per versie een aparte pallet geleverd worden.   

INLEGKAARTEN BLACK WEEKEND NL +FR  MET RECHTE   
                                              RUG (2/2) 

Vanaf 24/08/2016

Formaat: B 225 x H 285 mm


