INLASSINGSTARIEF 2017

TECHNISCHE GEGEVENS

Prijzen excl. BTW en eventuele technische kosten
PRIJZEN IN EURO

FORMAAT (H X B)

KLEUR

PRIX EN EURO

FORMAT (H X L)

QUADRI

PRICES IN EURO

SIZE (H X W)

QUADRI

2/1

2.970 euro

297 x 450 mm

1/1

1.850 euro

297 x 225 mm
1/2

1.200 euro

265 x 75 mm
130 x 195 mm
1/3

930 euro

85 x 195 mm
1/4
130 x 75 mm

670 euro

62 x 195 mm
vraag en aanbod
offres et demandes
offer and demand
inlegfolders
encarts
leaflet insert
cover 1° - 2° - 3° - 4°

voorkeurpagina’s
emplacements speciaux

DONNEES TECHNIQUES

cover pages
publi-reportage

(incl. redactie, vertaling, lay-out, ...)
(incl. rédaction, traduction, mise en page, ...)
(redaction, traduction, lay-out, ... incl.)

1/2

300 euro

1/4

200 euro

1/8

124 euro

2 pag

1.700 euro

4 pag

1.800 euro

6 pag

1.900 euro

8 pag

2.100 euro

cover

2.600 euro

2° cover

2.100 euro

3° cover

2.100 euro

4° cover

2.330 euro

1/1

1.300 euro

2/1

2.100 euro

DIGITAAL MATERIAAL
Elke levering van materiaal dient vergezeld te zijn van een recente
kleurechte drukproef die samen geleverd wordt samen met de datadrager of die afzonderlijk verstuurd wordt indien de levering gebeurt
via datacommunicatie.
- mogelijkheden Mac-schijven
CD-ROM
DVD for MAC
- via FTP; contacteer ++32 (0)56 62 77 43 voor uw login
- via e-mail; prepress@druk-oranje.be

DATA DIE VIA E-MAIL/FTP VERSTUURD WORDEN
MOETEN VERGEZELD VAN
- vermelding van de naam van de klant
- de naam van het magazine
- de coördinaten van een contactpersoon

WELKE PROGRAMMA'S
- Quark Xpress - bestanden
- Indesign - bestanden
- certified PDF (Medibel+)
- indien u andere programma's gebruikt contacteer ons
op het nummer ++32 (0)56 62 77 42

WAT MOET MET DE OPMAAK WORDEN MEEGELEVERD
- gebruikte foto's en logo’s in TIFF of EPS (CMYK), geen jpg
- gebruikte fonts
- een kleurproef

INLEGFOLDERS
- max. eindformaat: 297 x 225 mm
- toeleveringsformaat: steeds 5 mm extra-snit aan bovenzijde
- enkele inlegfolders (2 pag) dienen te zijn voorzien van een zijdelingse papierstrook van minstens 60 mm links van de frontpagina
- ‘drie-luik-folders’ mogen niet breder zijn dan 220 mm

BETALINGEN
De facturen zijn, behoudens speciale overeenkomst, betaalbaar 30
dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen de 8 dagen na faktuurdatum, geniet u een korting van 2%.

TE LEVEREN MATERIAAL
10 dagen vóór verschijningsdatum, aan:
Drukkerij Oranje - Vlasstraat 17 - B-8710 Wielsbeke

