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Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld te zijn van een verzendnota met minimaal vol-
gende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van alle edities waarin 
het materiaal gebruikt moet worden, naam van het thema en verwijzing naar het overeenstemmend 
ordernummer.

tekst en
niet-afl opende

elementen

Snijtekens 
5mm

Nagesneden formaat
(trimbox)

Valse snit
5mm

10mm

5mm

5mm

10mm

Technische fi che 1/2
Landleven
Nagesneden formaat: B 230 mm x H 285 mm

2/1 pagina

Nagesneden formaat (trimbox):
B 460 mm x H 285 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit:
B 470 mm x H 295 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit + 5 mm snijtekens:
B 480 mm x H 305 mm

1/1 pagina

Nagesneden formaat (trimbox):
B 230 mm x H 285 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit:
B 240 mm x H 295 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit + 5 mm snijtekens:
B 250 mm x H 305 mm

In de valse snit mogen geen paskruisen, kleurstrips of 
dergelijke voorkomen.

De teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen 
moeten min. op 10 mm van de snit staan.

Alle materiaal moet steeds in één stuk geleverd worden.
Teksten die doorlopen van de ene pagina op de andere pa-
gina moeten 3 mm links en 3 mm rechts van de plooi blijven.

Valse snit = afl oop = bleed

In de valse snit mogen geen paskruisen, kleurstrips of 
dergelijke voorkomen.

De teksten, foto’s, logo’s en agentschapsvermeldingen 
moeten min. op 10 mm van de snit staan.

Valse snit = afl oop = bleed
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1/2 pagina in de hoogte niet-afl opend

Formaat:
B 98 mm x H 268 mm

1/2

1/2 pagina in de breedte niet-afl opend

Formaat:
B 200 mm x H 132 mm

1/2

1/4 pagina in het vierkant niet-afl opend

Formaat:
B 98 mm x H 132 mm

1/4 

1/4 pagina in de breedte niet-afl opend

Formaat:
B 200 mm x H 64 mm

1/4
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Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld te zijn van een verzendnota met minimaal vol-
gende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van alle edities waarin 
het materiaal gebruikt moet worden, naam van het thema en verwijzing naar het overeenstemmend 
ordernummer.

tekst en
niet-afl opende

elementen

Snijtekens 
5mm

Nagesneden formaat
(trimbox)

Valse snit
5mm

10mm

5mm

5mm

10mm

Technische fi che 2/2
Landleven
Nagesneden formaat: B 230 mm x H 285 mm

De formaten van de 'kleine' advertenties op de 'Speciale adressen'

1 vlakje B 94 mm x H 28 mm / B 45 mm x H 59 mm
2 vlakjes B 94 mm x H 59 mm / B 45 mm x H 125 mm / B 192 mm x H 28 mm
3 vlakjes B 94 mm x H 94 mm / B 143 mm x H 59 mm / B 45 mm x H 191 mm 
4 vlakjes B 94 mm x H 125 mm / B 192 mm x H 59 mm /  B 45 mm x H 257 mm


