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Welk type bestand aanleveren

Materiaal
Reservaties voor verschillende inlassingen moeten melden of en welke verschillende materialen moeten verschijnen.
Bij elke levering of aanpassing van advertentiemateriaal dient Trustmedia op
de hoogte te worden gesteld via een verzendnota (faxnummer: 02/422.05.10 of
advops@mediafin.be).

Ze huwde een graaf en erfde een middeleeuws familiedomein. Véronique de Limburg Stirum
vertelt, tijdens een wandeling in het Brugse Adornesdomein, hoe ze de toekomst van het peperdure familiepatrimonium
bewaakt door het behoedzaam open
te stellen
028_GPV1QU_20191206_MSF41_00.qxp_W
11/26/2019
7:00 PMvoor
Pagehet
28 publiek.
‘Het bewaren van erfgoed is enorm duur. Dat geld kan je nergens anders in investeren.’
SOFIE VANLOMMEL
FOTO’S: JONAS LAMPENS

Formaten
Zetspiegel

Aflopend*

2/1 pagina**

285mm H x 420mm B

295mm H x 430mm B

1/1 pagina

285mm Hx 210mm B

295mm H x 220mm B

* Inclusief 5 mm snijrand rondom
**PDF voor pano (dubbele pagina) aanleveren in 1 enkele PDF

Hoe aanleveren

• Reservatie: 13 werkdagen voor
publicatie
• Materiaal: 10 werkdagen voor
publicatie (voor 10u00)
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LA PASSION DU CAVIAR,
DE LA TRUFFE
ET DU TURBOT SAUVAGE
Les produits de luxe ne permettent pas toujours
aux chefs de dégager des marges importantes.
JAN SCHEIDTWEILER
PHOTOS: DIEGO FRANSSENS

Truffes, caviar, homard breton
et «bellota Iberico». Trouve-t-on encore
des chefs belges qui osent travailler
avec des produits de luxe?
Et pourquoi paient-ils parfois
des prix fous? «Quand j’achète un turbot,
j’espère chaque fois que je ne terminerai
pas dans le rouge», explique
le jeune chef étoilé Philippe Heylen.

Drukklaar materiaal uploaden via de
gepersonaliseerde link in de mail die u
krijgt vanaf 15 dagen voor verschijning.
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‘WE LEVEN NIET MEER IN
EEN TIJD WAARIN WE HET
ALLEEN KUNNEN DOEN’

5 mm aflopend
zetspiegel

Contact

L

es cèpes? Ils coûtent facilement 50 euros
le kilo. Les grandes pinces de crabe royal?
85 euros le kilo. Le jambon soyeux Iberico
de qualité bellota? 270 euros le kilo. Et ce
n’est rien comparé au prix des truffes et du caviar,
des produits tellement chers que les prix sont
mentionnés au gramme sur la carte.
Même s’ils sont de plus en plus rares, il existe
encore des chefs qui font de ces produits de luxe
leur marque de fabrique. Dans les restaurants
étoilés, on ne trouve pourtant pas toujours du
turbot sauvage ni du caviar. Pourquoi ces passionnés de produits de qualité choisissent-ils
malgré tout de payer parfois des prix fous et de
prendre ainsi d’importants risques financiers? «Je
ne peux simplement pas me résigner à travailler avec
des ingrédients de moindre qualité», explique le chef
Stéphane Buyens, qui affiche deux étoiles au
guide Michelin.

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

• PDF: U levert de advertentie aan als
PDF bestand, en dit volgens de Medibel+ normen. U kan deze vinden
op www.medibelplus.be.
• Kleuren: CMYK
• Afbeeldingen: CMYK; TIFF, EPS of
JPG - 300 dpi (normaal) 1200 dpi
(bitmap)
• ICC-profiel: Wij raden aan het
ICC-profiel IsoCoatedv2 te gebruiken. Vermeld dit ook achteraan in
de naam van uw pdf: “naam_IWC.
pdf”. Zo kunnen wij een optimaal
drukresultaat van uw advertenties
garanderen
• Fonts: Gebruik een Font OpenType,
PostScript of TrueType. Vermijd
geïmporteerde fonts.
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Encartage
Formaten

Pakken

• Min.: 210 mm (H) x 148 mm (B)
• Max.: 285 mm (H) x 210 mm (B)
• Gewicht/dikte: max dikte encart
20 mm
• Vorm: min. 1 rechte hoek, 1 gesloten zijde of hechting

• Op pallet
• Ongebonden, los gestapeld (geen
touw / folie)
• Alle exemplaren in dezelfde richting

Proefexemplaren

Voorzien van identificatiebladen met de
volgende gegevens:
• naam van de krant + editie
• aanduiding van de bijlage
• datum van de encartage
• totaal aantal geleverde encarts
• aantal encarts op pallet
• aantal encarts per bundel
• nummer van pallet
• totaal gewicht van pallet
• naam, adres en telefoonnummer
van de drukker

voeren van de blistering. Gemaakte
kosten bij problemen zullen aan de
klant worden doorgerekend.

Aanlevering blistering
Minstens 10 werkdagen vóór encartage
aanleveren
Roularta
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
Vermelding: INSERT WEALTH
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Contact

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

• 5 exemplaren voor technische
keuring
• 3 weken vóór encartage aanleveren
aan Mediafin
t.a.v. Christophe Meskens
Havenlaan 86C B309
1000 Brussel
• Bij niet aanleveren proefexemplaren
is Mediafin niet verantwoordelijk
voor eventuele problemen en/of uit-

Palletten
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Get in contact
Christophe Meskens
christophe.meskens@mediafin.be
Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Vragen of problemen
artwork@mediafin.be

Tour & Taxis — Havenlaan 86 C B309, 1000 Brussel — info@trustmedia.be ― trustmedia.be
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