
 
                                                             
 
Aanleverspecificaties Plusproposities – Meehechten (geniet) 
 
 
Algemene leveringsvoorwaarden 
 
Indien de levering niet voldoet aan onderstaande condities of indien de levering 
eerder wordt aangeboden dan de door Audax Publishing vastgestelde leverdatum, 
behoudt  Audax Publishing zich het recht voor de levering te weigeren. Ingeval de 
levering eerder dan de door Audax Publishing vastgestelde leverdatum wordt 
aangeboden en in opslag moet worden genomen, is Audax Publishing gerechtigd om 
zonder vooraankondiging opslag- en administratiekosten aan haar opdrachtgever in 
rekening te brengen. 
 
Elke zending dient te zijn voorzien van:  

- Een afleveringsbon 
- Een duidelijke artikelomschrijving 
- Naam opdrachtgever (niet een bureau of drukker)  

 
Op elke afleveringsbon dient te worden vermeld:  

- Naam bijlage en tijdschrifttitel, waarin de meehechter meegaat 
- De contactpersoon bij drukkerij (indien bekend) 
- Datum van verschijning van de desbetreffende titel 
- Aantal exemplaren van de aangeleverde bijlage 
- Bij deelverpakking (dozen of bundels): vermelden aantallen per 

deelverpakking 
- Bij gebruik van een code(s) op de bijlage: een vermelding van de code(s) en 

toelichting ervan 
- Datum binnenkomst: zie planning van desbetreffende titel 

 
Indien de meehechters worden aangeleverd op pallets, dienen de pallets: 

- Afmeting per pallet: 80,0 x 100,0 cm of euro pallet: 100,0 x 120,0 cm 
- Maximale hoogte verpakking (incl. Pallet): 120,0 cm 
- Maximale gewicht per pallet: 600 kg 
- Per soort en titel cq. uitgave separaat op een pallet 
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende 

meehechters, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit 
meerdere versies op 1 pallet) 

- Op elke pallet aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van 
desbetreffende titel en aantal exemplaren op de pallet. Meehechters dienen 
onbeschadigd en verpakt te zijn met minimale deelpakken (omsnoerd met 
een bandje) van 10,0 cm  

 
Indien de meehechters worden aangeleverd in dozen, dienen de dozen: 

- Afmeting per doos: maximaal: 30,5 x 22,0 x 25,0 cm 
- Maximale gewicht per doos: 8 kg 
- Per soort en titel cq. uitgave separaat in een doos  
- De meehechters dienen rechtstandig in één richting in dozen van ca. 500 

exemplaren aangeleverd te worden.  
- Gebruik goed hanteerbare dozen van maximaal 8 kg. 



 
- Indien er meerdere versies worden aangeleverd van de betreffende 

meehechters, deze dan separaat verpakken en aanleveren (dus nooit 
meerdere versies in 1 doos) 

- Op elke doos aangeven: betreffende titel, datum van verschijning van 
desbetreffende titel en aantal exemplaren in de doos  

 
 
Aansprakelijkheid: 
Indien bij aflevering of tijdens de productie van het magazine wordt geconstateerd 
dat de meehechters niet overeenkomstig bovenstaande voorwaarden zijn 
vervaardigd en naar de beoordeling van de drukkerij als gevolg hiervan niet of alleen 
met productievertraging te verwerken zullen zijn, behoudt Audax Publishing zich het 
recht voor de levering te weigeren of onmiddellijk met de verwerking van de 
meehechters in het magazine te stoppen.  
De uit storingen en/of weigering van de levering voortvloeiende extra kosten en 
schade zal de opdrachtgever aan Audax Publishing vergoeden onverminderd het 
recht van Audax Publishing op vergoeding van de overeengekomen tarieven voor 
opname van de sachets.  
 
Audax Publishing kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en 
gevolgen van afspraken welke met betrekking tot de transactie in kwestie met 
derden worden gemaakt, tenzij Audax Publishing daaraan uitdrukkelijk haar 
goedkeuring hecht. 
De Algemene Voorwaarden van Audax Publishing zijn onverkort van toepassing op 
opdrachten voor sachets. 
 
 
Specifieke product-aanleverspecificaties 
 
Testen: 
Om te controleren of de meehechter in het magazine kan worden verwerkt, zijn er 
voor een eerste beoordeling 10 exemplaren nodig. Deze dient u altijd 6 weken voor 
datering aan te leveren. De aanvaarding van de opdracht en de definitieve 
prijsstelling voor het meehechten in het magazine zijn afhankelijk van de eerste 
beoordeling en de eventueel uit te voeren test. Daarnaast is het al dan niet kunnen 
meehechten van de pluspropositie afhankelijk van het overige aantal plusproposities 
in die editie van het magazine en de (plannings-)technische verwerkbaarheid ervan. 
De testexemplaren dienen uiteraard representatief te zijn voor de te 
verwerken oplage. 
 
Plaats en positie 
Meehechters worden standaard aan de bovenzijde van het magazine meegehecht. 
Daarvoor dient de meehechter een kopaanleg te hebben van minimaal 5 mm. 
 
Meehechters kunnen op 3 manieren met het magazine worden meegehecht: 

A. Tussen de katernen 
B. Als hartmeehechter 
C. Als vals hart 

 
 
 
 



 
A. Meehechter tussen de katernen 
Wilt u een meehechter meenemen waarbij de eerste helft van de pagina(‘s) voor in 
het magazine te zien zijn en de tweede helft achter in het magazine zichtbaar zijn, 
dan moet u kiezen voor een meehechter tussen de katernen.  
Deze methode is vooral geschikt voor het meehechten van antwoordkaarten, die 
zowel voor als achter in het magazine uitgeknipt of afgescheurd kunnen worden. 
Deze wijze van meehechten geeft geen implicaties voor het productieproces.  
 
Omvang en gewicht 
Minimaal aantal pagina’s voor een meehechter: 4 
Meehechters met meer dan 4 pagina’s moeten worden aangeleverd met een gesloten 
kop. 
 
Minimale gramsgewicht van de papiersoort: 120 grams voor meehechters van 4 
pagina’s, 80 grams voor meehechters van meer dan 4 pagina’s. 
 
 
 
B. Meehechter in het hart 
Wilt u een meehechter meenemen in het midden van het magazine, dan moet u 
kiezen voor een hartmeehechter. Deze methode is vooral geschikt voor het 
meehechten van folders/brochures. Deze methode geeft evenals bij een meehechter 
tussen de katernen geen implicaties voor het productieproces. 
 
Omvang en gewicht 
Minimaal aantal pagina’s voor een meehechter: 4 
Meehechters met meer dan 4 pagina’s moeten worden aangeleverd met een gesloten 
kop. 
 
Minimale gramsgewicht van de papiersoort: 120 grams voor meehechters van 4 
pagina’s, 80 grams voor meehechters van meer dan 4 pagina’s. 
 
 

 
 
 
C. Meehechter als vals hart 
Een valshartmeehechter is een meehechter die een plek krijgt tussen twee andere 
katernen in. Hiervoor wordt de meehechter in een speciale productiegang 
voorgehecht, opdat er een eindproduct ontstaat met twee hartkaternen. Deze 
methode van meehechten is erg kostbaar, maar geeft wel een extra attentiewaarde 
en maakt het bovendien mogelijk twee meehechters tegelijk mee te hechten met het 
magazine. 
 
Specificaties op aanvraag. 
 

Formaten
< 2 pag. > 2 pag.

max. min. max. min.
Vriendin 221x274 120x150 221x274 150x210

Voor alle formaten geldt: excl. 3 mm freeswit en excl. 5 mm zijafsnede &
excl. 5 mm kopafsnede en excl. 5 mm staartafsnede 


