BD MyShopi
Alle informatie die je nodig hebt.
Bedeling

Aanlevermogelijkheden

Standaard gebeurt deze bedeling samen met een
onbekend aantal andere folders onder folie (in sommige
gevallen ook zonder folie).
BD werk met een SCAN2GO-systeem. Hierbij wordt
automatisch en accuraat bijgehouden of elke bedeler
wel zijn volledige ronde heeft afgewerkt en of er geen
onregelmatigheden werden vastgesteld.

Zelf aanleveren

Bedeelmoment

Bij meerdere versies van een folder:
9 1 versie per pallet
9 Een code/andere naam per versie dat zichtbaar is aan
de voorzijde van de folder.

Eerste bedeling (zondag t.e.m. dinsdag)

Prijzen
Afhankelijk van:
gewicht I aantal I gewenste bedeling
Contacteer ons
voor een vrijblijvende offerte.

Logistic Centre Bornem, Klein Mechelen 18a, 2880 Bornem
Ma: 6u-12u, di-vr: 6u-19u en za: 6u-12u.
T. +32 (0)2 756 51 06 | E. orderplanning@BDmyShopi.com
Vanaf 5 pallets moet de aanlevering verplicht aangemeld
worden in het C3 systeem.

Timing: Deadline aanlevering drukwerk = maandag
1 week voor distributie vóór 12u in Logistic Centre Bornem

Via ons magazijn Optimat
Receptie magazijn t.a.v. Pro-mailing: Kortemarkstraat 86,
8810 Lichtervelde: € 120 per order van max. 1.000 kg,
transport naar BD MyShopi inbegrepen.
Open: ma-vrij: 8u-16u
Timing: Woensdag 2 weken voor bedeling In Optimat.

Afhalen
Wij kunnen het drukwerk ook komen afhalen en zelf
leveren bij BD MyShopi. Prijs is afhankelijk van locatie.

Planning

Belangrijke info

Om een order in te plannen hebben we de volgende
gegevens nodig:
9 Titel/referentie van het drukwerk
9 Gewicht van het drukwerk
9 Week van bedeling
9 Bedelingszone
9 Transporteur
Deadline orderplaatsing = woensdag 2 weken voor
distributie vóór 12u.

Vergeet de gemeentebelasting niet
9 De uitreiking van de huis-aan-huiszendingen is
onderworpen aan gemeentebelastingen.
Het bedrag varieert per gemeente (en is afhankelijk
van het formaat, gewicht, … van de zending).
9 Bij jouw bevestiging van de bestelling verzenden we
je een overzicht van de belastingen dat:
• het aantal bussen per gemeente vermeldt
• toelaat om jouw aangifte in te vullen bij elke
gemeente

Aanlevering drukwerk

Distritax

Specificaties

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

9 Aanleveren in gelijkmatige bundels
9 Schranken/scheiden per 250/100 of per 25 voor folders
van meer dan 80gr/stuk
9 Altijd gebundeld met plastic strap/lint/touw
9 Elke bundel mag maximum 8 kg wegen
9 Levering mag niet in dozen
9 Gebruik palletbrieven/fiches

Wij brengen het budget per gemeente in kaart voor jou
en zorgen zelf voor de aangifte bij elke gemeente.
Je hebt dus zelf helemaal geen werk meer hieraan.
Hiervoor vragen we € 12,50 per gemeente
(minimumbedrag van € 25). We rekenen enkel de
gemeentes aan waar een belastingreglement van
toepassing is.
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BD MyShopi
Alle informatie die je nodig hebt.
Drukwerkspecificaties
Afmetingen

Niet-machinaal verwerkbaar

De hoogte wordt gedefinieerd door de kant waar de plooi
zit bij folders met meerdere pagina’s. Wat beter op de
machine draait, is een folder waarbij de hoogte “groter” is
dan de breedte.

9 te glanzend papier, kranten- of flinterdun papier
geven problemen in de machines
9 drukwerk met tabernakelvouw
+
9 ex-Cart: buitenflap is kleiner dan drukwerk
9 perforaties
9 drukwerk met gekartelde randen
9 denkelvoudige vellen < 80 g/m2
9 niet droog drukwerk of in vegende inkt
9 reeds in folie verpakte producten
9 plaxtic tasjes/ophaalzakken
Niet machinaal verwerkbaar drukwerk?
Vraag naar je offerte op maat.

minimaal maximaal
breedte

10 cm

31 cm

hoogte

15 cm

33 cm

-

8 mm

dikte

Gewicht losse vellen
Voor enkelvoudige losse vellen geldt
een minimaal papiergewicht van 80g/m2
minimaal maximaal
gewicht
per stuk
papiergewicht

5g

12,5 g

80 g/m2

200 g/m2

Leg je drukwerk voor productie even voor
aan jouw contactpersoon bij Pro-mailing.

Belangrijke info
Bundels

Afbundelen

9 gelijksoortige pakken met gelijke aantallen
9 minimaal 100 en maximaal 1.000 exemplaren
9 het aantal exemplaren per pak is afhankelijk
van het gewicht per folder.
Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 8 kg.

Folders moeten met nylon straps kruiselings
samengebonden worden. De spankracht op de folders
mag hierbij echter niet te sterk zijn, om beschadiging
van het drukwerk te vermijden.
Gebruik geen top-, bodem- en/of tussenbladen.

Compenseren van folders binnen de bundel
Compenseren betekent het per tranche afwisselen van
de vouwzijde met de snijzijde van de drukwerken binnen
de bundel. Wij vragen een minimum-compensatie van
50 stuks. Wanneer een folder meer dan 80 gram weegt,
is een compensatie van minimum 25 stuks toegelaten.
Indien omwille van technische redenen een compensatie
van 25 stuks niet mogelijk is, neem je contact op met
Pro-maling. Het hele partij drukwerk dient steeds met
gelijke aantallen gecompenseerd te worden.

niet zwaarder dan 8 kg
gecompenseerde bundel
per 50 of 100 stuks

kruiselings
gebonden bundels

Hoe verpak je jouw drukwerk?*
Bundels mogen niet zwaarder zijn
dan 8 kg

Wissel vouwzijde met snijzijde
minimaal per 50 af.

Verpak je folders in kruiselings
gebonden bundels

*Indien je niet kan aanleveren volgens bovenstaande specificaties, gelieve contact op te nemen met Pro-mailing (T. 051 62 47 90) i.v.m. andere specificaties en een mogelijke meerkost.
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