Instructie aanleveren regiobijlagen Hoogtelijn
NKBV-regio's kunnen tegen betaling een brochure, folder of leaflet van de regio met Hoogtelijn meesturen. Omdat
de drukker van Hoogtelijn de zendingen verwerkt en het een commercieel bedrijf is dat meerkosten direct in
rekening brengt, is de NKBV genoodzaakt de verzending van regiobijlagen aan strikte voorwaarden te koppelen.
Wie afwijkt van deze voorwaarden riskeert een extra kostenpost: het NKBV-bureau belast de extra kosten als
gevolg van te laat of onjuist aanleveren door aan de desbetreffende regio.
Lees deze instructie daarom aandachtig door. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de
eindredacteur van Hoogtelijn via hoogtelijn@nkbv.nl.
Wat kun je meesturen?
Regio's kunnen hun regio-informatie op postcode meesturen met Hoogtelijn. Deze service is uitsluitend
bedoeld voor verenigingsinformatie. Voor reclame-uitingen gelden externe tarieven die je kunt aanvragen
bij Patrick Baars: patrick.baars@nkbv.nl, 0348-484066.
Om het opleggen van regiodrukwerk machinaal te kunnen verwerken, moeten de bijlagen aan een aantal
technische eisen voldoen:





maximaal formaat: 21 x 27,5 cm
minimaal formaat: 11 x 14,8 cm
maximaal gewicht binnen het gebruikelijke portotarief: 28 gram
Bij bijlagen die zwaarder zijn dan 28 gram worden de porto-meerkosten aan de regio doorberekend
afwerking: voor alle bijlagen die qua afwerking afwijken van een gangbare flyer, gevouwen of met een nietje,
gelieve eerst te overleggen over de afmetingen en vouwwijze. Harmonicavouw (kalenders) kan meestal wel
als de zijden van het drukwerk worden vastgeplakt, maar de drukker moet dit altijd eerst testen.

Aanmelden regiobijlagen
Wil je een regiobijlage meesturen, dan dien je dit minimaal vijftien werkdagen voor verzending te melden. Vul
hiervoor het Aanmeldformulier Bijlage Hoogtelijn in en stuur het formulier vervolgens naar hoogtelijn@nkbv.nl.
Onvolledig of te laat ingezonden formulieren worden helaas niet in behandeling genomen. Je krijgt hiervan
bericht.
Aanleveradres
Lever je regiobijlage aan bij Senefelder Misset t.a.v. BPO Magazijn / Dennis Rikkers, Mercuriusstraat 35,
7006 RK Doetinchem, Afdeling expeditie. Het magazijn is van 08.30 tot 16.30 uur geopend.
Adressering
Elke zending voor Senefelder dient te zijn voorzien van een vrachtbrief / paklijst / afleveringsbon met een
duidelijke artikelomschrijving en de naam van de opdrachtgever, dus Koninklijke NKBV. Als een zending uit
meerdere dozen bestaat, gelieve elke doos te voorzien van zo'n begeleidend formulier. Zo voorkom je dat ze
kwijtraken in de massa. Senefelder verwerkt maandelijks zo'n 600 bijlagen bij te drukken tijdschriften.
Schrijf op de vrachtbrief / paklijst / afleveringsbon de volgende gegevens:







naam ordermanager: Dennis Rikkers
naam van de bijlage
naam tijdschrift: Hoogtelijn
editienummer Hoogtelijn en de verschijningsdatum
naam van de regio
aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage. Lever je de bijlage in dozen en/of bundels aan,
vermeld dan ook het aantal per deelverpakking.
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Verpakking in dozen
Wanneer je de bijlage in dozen aanlevert, gelden de volgende vereisten:






leg de bijlagen in de dozen altijd met de rug aan één kant.
zorg voor stevige dozen
de maximale afmeting per doos is: 30,5 x 22 x 25 cm
het maximale gewicht per doos is: 8 kg
vermeld op elke doos (op een sticker of etiket):
o de titel van het tijdschrift: Hoogtelijn
o het editienummer
o de verschijningsdatum
o de naam van de regio
o het aantal exemplaren in de doos

Wanneer dozen niet zijn voorzien van deze gegevens, kunnen ze kwijtraken. Senefelder krijgt namelijk
maandelijks 600 bijlagen te verwerken.
Verpakking op pallets
Wanneer je de bijlagen op pallets aanlevert, gelden de volgende vereisten:












maximale hoogte: 100 cm (inclusief pallet)
minimale afmeting pallet: 60 x 80 cm
maximale afmeting pallet: 100 x 120 cm
maximaal gewicht: 600 kg per pallet
elke pallet dient te zijn voorzien van een palletbrief met:
o de titel van het tijdschrift: Hoogtelijn
o het editienummer
o de verschijningsdatum
o de naam van de regio
o het aantal exemplaren per pallet
zorg ervoor dat de bijlagen onbeschadigd zijn en verpakt in handzame deelpakken van minimaal 10 cm,
gestapeld met de rug naar dezelfde kant
leg tussen de lagen drukwerk stevige tussenlegvellen die het doorzakken en krom staan van drukwerk
voorkomen.
stapel drukwerk dat is voorzien van UV-lak niet hoger dan 80 cm.
lever de pallets af in wikkel- of krimpfolie.
lever je dozen op pallets aan, volg dan ook de instructie voor dozen hierboven.
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