
Aanlevercondities Sanoma  
Inserts Sachets 2017

 

Administratieve begeleiding
LET OP, BELANGRIJK!  

Aangeleverde goederen/europallets moeten zijn voorzien van palletlabels met:

• De naam van de insert en eventuele coderingen
• De titel waarin de insert moet worden verwerkt
• 
• 
• Naam van de producent en opdrachtgever
• Goederen dienen te worden aangeleverd op Europallets

De begeleidende vrachtbrief moet zijn voorzien van dezelfde gegevens als hierboven vermeld.

moeten deze inserts separaat aangeboden worden, op duidelijk gemerkte europallets.

Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan, zal Sanoma of de namens Sanoma optredende drukkerij/ 
afwerker zich het recht voorbehouden de levering te weigeren.

Fysieke condities
Geleverde inserts moeten dusdanig zijn verpakt dat voldaan wordt aan de volgende condities:

• Geen beschadigingen
• Niet krom en/of gebogen
• Niet plakken en/of kleven
• Een goede verwerkingsmogelijkheid

Ter voorkoming van het bovenstaande zijn hieronder de verpakkings-suggesties opgesomd. Indien ondanks de 
voorgeschreven wijze van verpakken bij aanlevering van, of tijdens de verwerking van, inserts onregelmatigheden 
worden geconstateerd kan Sanoma hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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Bundeling 
Voorkom het gebruik van bundeltouwtjes om kromtrekken tegen te gaan.
Eventuele deelslagen kleiner dan 8 cm leiden tot extra kosten.
Per slag, respectievelijk per bundel dienen alle exemplaren in dezelfde 
richting gestapeld te zijn.
Slagen dienen goed gesepareerd te zijn, zowel boven als naast elkaar.
Indien stapeling niet goed mogelijk is, kan het gebruik van dozen of pal-
letdozen raadzaam zijn, met gebruik van
zowel horizontale als verticale tussenschotten.

Dozen/palletdozen
Volle dozen dienen hanteerbaar te zijn en te voldoen aan de normen van 
de Arbo, maximaal 8 kg
Dozen mogen niet ingedrukt of beschadigd zijn.
Waar mogelijk dozen in verband op europallet stapelen.

Europallets
Europallets dienen goed verpakt aangeleverd te worden, eventueel in wikkel- of krimpfolie.
Zonodig tussen de diverse lagen stevige tussenleg vellen aanbrengen en hoeksteunen gebruiken.
Bijlagen en pakketvolgers dienen binnen de europallet te blijven.
Aanleveren op europallets; deze worden omgeruild.
Gebruik van palletboxen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn palletdozen.
Drukwerk voorzien van UV lak niet hoger stapelen dan 80 cm. europallets dienen in dit geval gemerkt te worden
met ‘niet stapelen’.
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Doos voorzien van stevige tussenschotten en 
tussenvellen

Europallet voorzien van folie en hoek- 
beschermers

Palletdoos met inhoudsetiketten
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Aanvullende condities
Piles / stangen
In overleg is het mogelijk inserts in piles aan te leveren, met inachtneming van de hiervoor vermelde fysieke
condities.

Verspringend hechten
Indien de stapeling dit vereist, is het toegestaan gehechte halfproducten, verspringend gehecht aan te leveren.

Perforeren
Bij inserts met perforatie mag de perforatie niet leiden tot openscheuren tijdens of voor machinale verwerking.

EAN-code
Indien de bijlage aan of om de buitenzijde van het tijdschrift wordt meegenomen, mag deze niet zijn voorzien van
een EAN-code.

In line gehechte inserts
De nietjes dienen vlak en gesloten te zijn.

Vouwen
Tenzij anders aangegeven dienen kaarten, folders en/of brochures gevouwen aangeleverd te worden.

Modellen
Te allen tijde verdient het aanbeveling modellen ter controle zo spoedig mogelijk te sturen. 

Flowpacks
De flowpacks dienen liggend in één richting (niet om en om) en beslist niet staand op de sealnaad in de dozen 
geplaatst te worden. Let er bij het inpakken vooral op dat de sealnaden niet vervormen. Tussen de rijen tus-
senschotjes aanbrengen. Gebruik goed hanteerbare dozen. Om vervorming te voorkomen dienen de dozen en 
tussenschotjes 10 mm hoger te zijn dan de flowpacks. De dozen dienen in verband gestapeld te worden, zodat de 
onderste lagen niet ingedrukt en beschadigd worden.

Sachets
Testen sachet 
Om na te gaan of het sachet in een uitgave van Sanoma verwerkt kan worden, zijn er voor een eerste beoordeling 
10 exemplaren nodig. Ingeval deze beoordeling een plaktest nodig maakt, zijn er voor de test (per drukkerij) mi-
nimaal 1.000 sachets vereist. Voor het optimaal uitvoeren van de plaktest dient de opdrachtgever ook een lay-out 
bij te leveren van de gewenste stand op de pagina. Deze beoordeling en de eventuele plaktest gelden ook voor 
papieren sachets zonder vloeistof.
De aanvaarding van de opdracht en de definitieve prijsstelling voor het opplakken of op een andere wijze meene-
men in Sanoma zijn afhankelijk van de eerste beoordeling en de eventueel uit te voeren plaktest.

Folie sachet
Voor een goede verwerking van de sachets in titels van Sanoma is de keuze van de folie en het formaat van het sa-
chet erg belangrijk. Voor het op de pagina plakken dient het sachet een zekere stijfheid te hebben. De juiste keuze 
van de folie is dan ook van essentieel belang. Het gebruikte materiaal mag bv. beslist niet reflecteren. In verband 
met een goede verwerkbaarheid geven de drukkerijen de voorkeur aan Alu PET PE. Voor een goede hechting van 
de lijm verzoeken wij u erop toe te zien dat een eventuele beschermlak geen siliconen bevat.

Formaten sachet
Voor sachets die op een advertentiepagina geplakt zullen worden, geldt een minimum formaat van 55 mm breed 
x 75 mm hoog, het maximum formaat is 80 mm breed x 150 mm hoog. Afwijking hierop uitsluitend in overleg.

Drukbestendigheid 
De sachets dienen een druk te kunnen weerstaan van 1.000 kg gedurende 5 seconden. Dit om beschadiging van 
de bladen door lekkage van de sachets te voorkomen. De fabrikant dient de sachets tijdens het produceren  
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uit te (laten) testen volgens de Military Standard 105 D norm. (of vergelijkbaar)

Sealranden
Om lekkage door de grijpers van het plakapparaat te voorkomen, is het noodzakelijk dat de sealranden
aan het sachet minimaal 5 mm breed zijn. Dit laatste geldt niet voor sachets zonder vloeistof of voor sachets
die volgens opdracht bij een blad mee geseald worden.
De vereiste drukbestendigheid blijft in alle gevallen onverkort van kracht. Voor een goede verwerking in
de bladen is een absolute voorwaarde dat de sachets, en in het bijzonder de sealranden,
zo vlak mogelijk zijn.

Verpakking
De sachets dienen rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500 exemplaren aangeleverd te worden. De
rijen sachets moeten gescheiden worden met behulp van tussenschotjes. Om vervorming van de sealranden
te voorkomen moeten zowel dozen als tussenschotjes 10 mm hoger zijn dan de sachets. Gebruik goed
hanteerbare dozen. 

Afleveren
• De afleveradressen en leverdata staan vermeld in de opdrachtbevestiging van Sanoma.
• Indien de levering niet voldoet aan bovengenoemde condities of eerder dan de door Sanoma vastgestelde 

leverdatum wordt aangeboden, behoudt Sanoma zich het recht voor de levering te weigeren. 
In geval de levering eerder dan de door Sanoma vastgestelde leverdatum wordt aangeboden en in opslag 
genomen moet worden, is Sanoma gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten 
aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid
In geval bij aflevering of tijdens de productie van Sanoma geconstateerd wordt, dat de sachets niet overeenkom-
stig deze voorwaarden zijn vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen 
met productievertraging te verwerken zullen zijn of ingeval bij aflevering of tijdens de productie lekkage wordt 
geconstateerd, behoudt Sanoma zich het recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking 
van de sachets in Sanoma te stoppen.
De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en schaden zal opdrachtgever aan 
Sanoma vergoeden onverminderd het recht van Sanoma op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor 
opname van de sachets. Ingeval na verwerking van de sachets en tijdens de verspreiding van Sanoma lekkage 
wordt geconstateerd, zal opdrachtgever alle hieruit voortvloeiende kosten en schaden aan Sanoma vergoeden.

Algemeen
• De Algemene Advertentie Voorwaarden van Sanoma zijn onverkort van toepassing op opdrachten voor ins-

erts, sachets en flowpacks
• Ieder verzoek om informatie, resp. vragen over specificaties of leveringen dienen te worden gericht tot Sano-

ma en niet tot de desbetreffende verwerker.
• Indien de levering niet voldoet aan bovengenoemde condities of eerder dan de door Sanoma vastgestelde 

leverdatum wordt aangeboden, behoudt Sanoma zich het recht de levering te weigeren.
• Bij voortijdige levering is Sanoma gerechtigd om zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten 

aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.
• Sanoma kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gevolgen van afspraken welke met be-

trekking tot de transactie in kwestie met derden worden gemaakt, tenzij Sanoma daaraan uitdrukkelijk haar 
goedkeuring hecht.
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