
Geachte relatie,

Binnen onze bedrijven merken wij dat er steeds vaker gebruik gemaakt wordt van bepaalde bijlagen zoals stickers, 
CD’s, instekers, opleggers, etc.. Om dit logistiek gezien in goede banen te leiden en daarbij te voorkomen dat er 
tijdens de productie iets over het hoofd gezien wordt, willen wij u vragen om alle aan te leveren goederen per item 
te voorzien van de volgende informatie:

• klantnaam
• titel en uitgave van de productie(s)
• naam van uw ordermanager
• aangeleverde oplage per bijlage vermelden
• bij meerdere goederen in één levering, de items gescheiden verpakt aanleveren
• per verpakkingseenheid vzv model
• de aangeleverde oplage met 1% verhogen met een minimum van 300 ex. extra ivm uitval tijdens de verwerking

Wanneer uw bijlagen zijn voorzien van de bovenstaande gegevens, kunnen wij die op de juiste manier en binnen 
de afgesproken planning verwerken.

Aanlevering / verpakking
Voor de aanlevering en verpakking van de bijlagen vragen wij u om rekening te houden met onderstaande:
• bijlagen los en correct gestapeld op pallets aanleveren
• stapelen met de rug naar één zijde
• hoogte van de stapels graag ongeveer 8 cm
• kleine oplage verpakken in passende dozen, vanaf 4 dozen op pallet verpakken.
• pallet voorzien van deugdelijk dekschot, wikkelen in folie
• fotokopieën kunnen vanwege statische elektriciteit niet machinaal worden verwerkt
• minimum formaat is 11 x 14 cm
• maximum formaat 0,5 cm kleiner dan hoofdproduct (bij postale verzending obv periodiekentarief)
• minimum gramgewicht 120 g/m2
• maximum gewicht niet zwaarder dan hoofdproduct (bij postale verzending obv periodiekentarief)
• drukwerk voorzien van UV lak niet hoger stapelen dan 80 cm ivm wegglijden
• het verdient aanbeveling vooraf 2 modellen naar uw ordermanager te sturen
• gevouwen bijlagen dienen tenminste 1 gesloten zijde te bevatten (bij 3-luik 1 zijde naar binnen vouwen)
• meehechter: aanleveren met 5 mm kopafsnede en 7 mm overslag aan achterste flap
• bij afwijkende producten altijd vooraf overleg!
• aanlevering van stickers graag op hele rollen, dit om extra steltijd te vermijden.

Standaard zullen de resterende bijsluiters na productie worden vernietigd. Indien u retourzending of opslag wenst 
vragen wij u om dit vooraf met uw ordermanager te bespreken. Voor retourzending of opslag worden kosten in 
rekening gebracht.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met 
uw accountmanager of ordermanager.

Met vriendelijke groet,
Namens Wilco


