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Wat betreft drukwerkformaten is FRL Verspreidingen heel flexibel. Wij kunnen alles
voor u verspreiden, zolang het maar door de brievenbus past.
Onderstaande aanleverspecificaties zijn gericht op standaardformaten voor een goede en snelle
machinale verwerking. Wilt u zaken verspreiden die buiten de onderstaande afmetingen vallen dan is
het van belang om ruimschoots van tevoren navraag bij uw contactpersoon van FRL Verspreidingen
te doen en te informeren naar de specificaties die gehanteerd worden voor afwijkende formaten
en/of type folders.
Aan welke afmetingen dient uw drukwerk te voldoen voor een snelle machinale verwerking?
Zoals gezegd kent FRL Verspreidingen geen formaatbeperkingen anders dan dat het door de
brievenbus kan. Wilt u echter de snelste verwerking dan dient uw drukwerk aan de volgende
afmetingen te voldoen:

Hoe is de opbouw van de afmetingen?
• De lengte wordt gemeten langs de vouw- of bindzijde van het drukwerk. Dit is de dichte zijde,
ook als deze korter is dan de open zijde!
• De specificaties voor de dikte zijn afhankelijk van de afmeting van het drukwerk en het
papiersoort. Hiervoor verwijzen we naar de papierspecificaties.
• leder drukwerk dient voorzien te zijn van minimaal één in zijn geheel gesloten (rug)zijde om
machinaal verwerkt te kunnen worden.
• Voor machinale verwerking mag het papier maximaal 200 gram per vierkante meter wegen
en 150 gram per folder.
• Schoonsnijden wordt aanbevolen. Dit voorkomt dat uw drukwerk in elkaar blijft haken of
aan elkaar blijft plakken, en draagt daarom bij aan een snellere verwerking en een
verhoogde bezorgkwaliteit.
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Wat te doen met drukwerkvarianten?
De volgende drukwerkvarianten zijn beperkt en onder voorwaarden machinaal
verwerkbaar. Deze drukwerkvarianten dienen vooraf machinaal door ons getest
te worden:
+ in folie verpakte producten
+ alle vormen die afwijken van rechthoekig
+ machinaal gevouwen papieren zakken/tassen
+ folders die voor- of achterzijde dubbel zijn gevouwen (zie figuur 1)
+ folders (gedeeltelijk) voorzien van één of meerdere perforaties
+ outserts
• om de folders heen gevouwen pagina(s) die de folders deels overlappen
• aan de voor- of achterkant van de folders gelijmde bijlagen
+ inserts
• in de folders gevouwen (en soms gesealde) bijlagen in de vorm van
een flyer, folder of pasje.
Wilt u uw bovengenoemde drukwerk testen op machinale verwerkbaarheid?
Dat doen wij graag voor u. Hiervoor dient u uiterlijk drie weken voor verspreiding
minimaal 110 stuks proefexemplaren van het drukwerk beschikbaar te stellen.
Welke producten zijn niet machinaal verwerkbaar?
- Plastic tassen
- Zigzag gevouwen producten (zie figuur 2)
- Volledig gestanste vormen
- Ongevouwen kranten (plano/a3)
Wilt u alsnog één van bovenstaande producten laten verspreiden informeer dan bij uw
contactpersoon bij FRL Verspreidingen naar eventuele alternatieve verspreidmethodes.

Hoe levert u uw drukwerk bij ons aan?
U dient uw drukwerk franco en als volgt aan te leveren:
• In pakken van een gelijke hoeveelheid exemplaren met een

maximumgewicht van 8 kg per pak.
• Per pak maximaal 2 slagen.
• De pakken kruislings binden (geen banderol).
• Gelijke aantallen per pak (zie figuur 3).
• Duidelijke en zichtbare benaming van het drukwerk.
• Het afgeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief

(zie ‘welke informatie hoort op de palletkaart’ verder in dit document).
Levert u uw drukwerk aan per doos?
• De dozen mogen niet zwaarder zijn dan 20 kg.
• Elke doos dient voorzien te zijn van een vrachtbrief met daarop de inhoud van de doos
• In geval van levering van meerdere dozen dient het aantal per doos gelijk te zijn.
• Het drukwerk in een doos dient gebundeld te zijn, met een maximum van
500 exemplaren per bundel.
• Het drukwerk in een doos slechts 1 keer verpakken.
• Het aantal per doos moet duidelijk op de vrachtbrief worden aangegeven.
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Of levert u aan op pallets?
Dan graag uw aandacht voor onderstaande punten:
• Het drukwerk dient te worden aangeleverd op een europallet.

U ontvangt bij aflevering weer een europallet retour.
• Pallets met drukwerk moeten stapelbaar zijn.
• De pakken dienen zodanig gestapeld en afgebonden te zijn dat tijdens het
transport geen materiaal van de pallets af kan vallen.
• De palletkaart hoort op zowel de korte als de lange zijde zichtbaar te zijn.
• Het maximale gewicht van de pallet is 750 kg.
• De maximale hoogte van de pallet bedraagt 150 cm (pallet inbegrepen).
• Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet
Aanleveren. De naam en het adres van de filiaalhouder (dealer) zichtbaar
vermelden op de boven- c.q. onderzijde van elk pak en op het drukwerk.
Zie figuur 4 voor de juiste aanlevering.
Welke informatie hoort op de palletkaart?
De pallets met drukwerk moeten voorzien zijn van een palletkaart. Op deze palletkaart dient de
volgende informatie te staan:
+ de naam van het drukwerk
+ het aantal per pallet
+ het aantal per bundel
+ de totale oplage
+ het aantal pallets per levering
Welke informatie hoort op de vrachtbrief?
Op de vrachtbrief dienen de volgende punten vermeld te staan:
+ naam van de opdrachtgever
+ naam van de afzender
+ naam van het drukwerk (bij edities: naam en/of adreswissels per indruk)
+ totaal aantal folders per pallet
+ het totale aantal pallets
+ het totaal aantal stuks van de zending
De gegevens op de palletkaart en de vrachtbrief zijn uiterst belangrijk voor een goede verwerking.
Met de juiste en complete gegevens zijn pallets herkenbaar en is makkelijker te controleren of we de
juiste lading hebben ontvangen.
Waar kunt u uw drukwerk aanleveren?
U kunt uw drukwerk aanleveren bij onze locatie in Leeuwarden:
FRL Verspreidingen
Zwettestraat 31
8912 AV Leeuwarden
Wanneer kunt u uw drukwerk aanleveren?
Uiterlijk donderdag twee weken vóór verspreiding voor 16:00 uur.
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