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Drukwerk specificaties
Folder in het pakket

AFMETINGEN
Volgende minimum en maximum afmetingen gelden:

PAPIERGRAMMAGE
We hanteren volgende minimum papiergrammages:

• Recto verso (1 vel = 2 bladzijden): 100 g/m²
• Tot 2 vellen (4 bladzijden): 80 g/m²
• Tot 4 vellen (8 bladzijden): 60 g/m²
• Folders met meer dan 4 vellen: de som van de papiergrammages 

van alle vellen in de folder dient min. 160 g/m² te zijn. 
 
Alle uitzonderingen zijn op aanvraag en hier vragen we  
200 testexemplaren.

NIET MACHINAAL VERWERKBARE ZENDINGEN
Volgende uitgaven kunnen niet machinaal verwerkt worden: 

• Drukwerken met tabernakelvouw (A) met splitsing in het midden. 
Wel mogelijk met een volledige over flap. 

• In zigzag gevouwen drukwerken (B)
• Flyer met perforaties over de volledige pagina (C)
• Drukwerk met gekartelde randen
• Reeds in folie verpakte producten 
• Plastieken tasjes/ophaalzakken 

A B

C

Mocht uw drukwerk een speciale vorm, een afwijkende afmeting of een afwijkend gewicht hebben, dan kan u 
contact opnemen met onze customer service +32 (0)2 756 96 53 of via mail customerservice@BDmyShopi.com.

• Rechthoekige of vierkante 
folders krijgen de voorkeur. 
Als hier wordt van afgeweken 
ontvangen we graag 200 
testexemplaren. 

• Als de vouwzijde kleiner is dan 
de breedte van de folder én 
de breedte is groter dan 245 
mm, gelieve ons dan ook 200 
testexemplaren te bezorgen 
(op aanvraag).

MINIMAAL FORMAAT 148 x 100 mm

MAXIMAAL FORMAAT 245 x 310 mm
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Verpakking en  
conditionering 
van bundels

VERPAKKEN VAN UW DRUKWERK
• Folders moeten met nylon straps kruislings samengebonden 

worden en mogen niet in dozen aangeleverd worden. 
• De drukwerken moeten in gelijksoortige pakken met gelijke 

aantallen aangeleverd te worden. 
• Een bundel omvat minimaal 100 en maximaal 1.000 

exemplaren. Het aantal exemplaren per pak is afhankelijk van het 
gewicht van de folder. 

• Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 8kg.

SCHRANKEN VAN UW DRUKWERK  
BINNEN DE BUNDEL
Schranken betekent per tranche afwisselen van de vouwzijde met de 
breedte van de drukwerken binnen de bundel. 

• We vragen een minimum van 50 stuks te schranken.
• Wanneer een folder meer dan 80 gram weegt, vragen we te 

schranken van minimum 25 stuks.
• De hele partij drukwerken moet steeds met gelijke aantallen 

geschrankt worden.
• Wanneer een folder 4 vellen of minder telt vragen we de bundel 

maximaal 1 keer te schranken, maar bij voorkeur niet te 
schranken.

•  Gebruik geen tussenbladen, topbladen,… binnen de bundels. 

MARKEREN VAN BUNDELS  
MET VERSCHILLENDE INHOUD

• De verschillende versies moeten op gescheiden pallets 
aangeleverd worden. 

• Elke versie moet benoemd worden met een unieke code. Deze 
moet zichtbaar zijn aan de buitenzijde van het drukwerk (cover of 
backcover).

• Pakketten met adres of unieke code naar boven stapelen
• De palletbrief moet duidelijk de versie vermelden

Bundels zijn niet zwaarder dan 8 kg

Gecompenseerde bundel per 50 of 100 stuks

Kruiselings gebonden bundels

Duidelijk onderscheid tussen verschillende versies

TIP
De spankracht van de nylon straps op de folders mag niet te sterk zijn 
om beschadiging van uw drukwerk te vermijden. 

Kan u niet aanleveren volgens bovenstaande specificaties? Dan kan u contact opnemen met onze  
customer service +32 (0)2 756 96 53 of via mail customerservice@BDmyShopi.com.

Bundels zijn niet zwaarder dan 8 kg

Gecompenseerde bundel per 50 of 100 stuks

Kruiselings gebonden bundels

Duidelijk onderscheid tussen verschillende versies

Bundels zijn niet zwaarder dan 8 kg

Gecompenseerde bundel per 50 of 100 stuks

Kruiselings gebonden bundels

Duidelijk onderscheid tussen verschillende versies

Bundels zijn niet zwaarder dan 8 kg

Gecompenseerde bundel per 50 of 100 stuks

Kruiselings gebonden bundels

Duidelijk onderscheid tussen verschillende versies



Correct palletiseren 
PALLETS
• Lever uw drukwerken aan op Europallets (A) of

Euro-formaat pallets.
• Blokpallets (B) of pallets waarvan de onderste latten in de breedte

zijn gemonteerd worden niet aanvaard.
• Houd rekening met een maximaal gewicht van 800 kg per

pallet (C ). Vanaf 250 kg dient verplicht een Europallet gebruikt te
worden.

• De maximale hoogte is 150 cm per pallet.
• Europallets worden standaard onmiddellijk geruild. Indien BD

myShopi wegens omstandigheden niet onmiddellijk kan ruilen,
ontvangt u een tegoedbon met een maximale geldigheidsduur van
3 maanden.

PALLETS VERPAKKEN
Voor het transport is het belangrijk dat folders stevig worden verpakt op 
de pallets (D). Het verpakkingsmateriaal moet samen met de pallet een 
geheel vormen dat tegen een stootje kan. Als richtlijn geldt dat een pallet 
bij een helling van 25 graden volledig intact blijft.  

De realisatie vereist de volgende verpakkingsvormen: 

Filmen
• De pallet wordt met doorzichtige film omwikkeld en versterkt met

kartonnen hoeken. De drukwerken moeten zichtbaar zijn voor
visuele controle.

• De volledige bovenzijde van de pallet moet steeds vrij blijven
van folie. Het is toegestaan om afneembare kartonnen of houten
deksels op de volledige pallet te leggen.

Stapelen
• Bij het stapelen van de bundels moet steeds de volledige

oppervlakte (E) van de pallet gebruikt worden.

AANLEVERING
1. Aanlevering aanmelden in Dock-It@BD 

planningstool
2. Correct palletiseren
3. Palletbrief voorzien
4. Levering volgens planning

Europallet Blokpallet

Gewicht en afmetingen

Stevig verpakkingsmateriaal

Stapelen op de volledige oppervlakte

max 
150 cm

25°
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Centrale aanlevering 

AANMELDING AANLEVERING
Aanlevering van uw drukwerken moeten tijdig ingepland worden bij BD 
myShopi Bornem en dit ten minste 24 werkuren op voorhand via onze 
online applicatie (Dock-It@BD planningstool). 

Voor de link en uw login gegevens kunt u terecht bij onze Customer 
Service 

• Tel: +32 (0)2 756 51 06
• E-mail: orderplanning@BDmyShopi.com

Bevestig volgende zaken in de Dock-It@BD planningstool:
• De dag en het uur waarop u aanlevert
• De titel en de taalversie(s) van het drukwerk
• Het aantal pallets dat u aanlevert

AANLEVERINGSMOMENTEN 
De aanleveringsmomenten van Logistic Centre Bornem vindt u 
eveneens in de Dock-It@BD planningstool. 

Adres: 
• Klein-Mechelen 18a – 2880 Bornem.

Openingsuren:
• Maandag – Donderdag:  6u – 19u
• Vrijdag: 6u – 24u 

Voor feestdagen en permanentieregeling zie onze operationele kalender. 

! Let op:
Oplage = meer dan 1 miljoen: minstens 50% aanleveren voor vrijdag 12u.

   Orders met meer dan 10 repiquages: alles voor vrijdag 12u aanleveren. 

Aanleveringen buiten het geplande timeslot of 
onaangekondigde aanleveringen worden in volgorde en in 
functie van operationele beschikbaarheid afgehandeld. 

Afwijkingen op deze verpakkings- en aanleveringsvoorwaarden kunnen aanleiding geven tot extra 
verwerkingskosten en eventuele vertraging van de distributie. Bovendien behoudt BD myShopi zich 
het recht voor aangeleverde goederen die niet voldoen aan voorgenoemde criteria te weigeren. 
Neem daarom bij elke afwijking contact op met onze customer service +32 (0)2 756 96 53 of via mail 
customerservice@BDmyShopi.com.



 

Begeleidend document

PALLETBRIEF
Naam afzender (klant/drukker):  ����������������������������������������������������������������������

Aantal repiquages (adreswissels):  ��������������������������������������������������������������������

Aantal exemplaren per pallet:  �����������������������������������������������������������������������

Aantal bundels/pakken per pallet:  �������������������������������������������������������������������

Benaming van het drukwerk: ������������������������������������������������������������������������

Aantal exemplaren per bundel/pak: ������������������������������������������������������������������

Volgnummering van de pallets: ����������������������������������������������������������������������

Taalversies:  o NL  o FR  o D  o BIL


