
Dupliceer & digitaliseer services

Niet alleen beeld, maar ook audio zoals LP’s, audiocassettes, band-
recorder spoelen of DAT bestanden kunnen wij overzetten naar CD. 
Op één CD past 80 minuten audiomateriaal. Duurt uw cassette 
langer dan 80 minuten? Dan zetten wij deze, tegen gereduceerd 
tarief over op twee CD’s. LP’s kunnen met of zonder chapters 
worden overgezet. Zonder chapters betekent dat u niet kunt skippen 

naar een bepaald liedje, indien wij chapters aanmaken kunt u dit wel.

De DVD of CD die u aanlevert, wordt exact zo gedupliceerd. Aflevering is altijd met een DVD box. 
U kunt er tevens voor kiezen uw disk te laten voorzien van een mooie kleuren opdruk. Hierop 
plaatst u bijvoorbeeld een titel en foto(s). Om helemaal professioneel voor de dag te komen, kun u 
ook een inlay maken, dit is het papiertje in de hoes. Uw bestand voor de diskprint of de inlay 
ontvangen wij graag via e-mail of, indien het bestand te groot is, op een aparte CD. Een uitdraai 
van uw diskprint of inlay graag bij de opdracht voegen.

AUDIO OVERZETTEN
Heeft u nog cassettebandjes of bandrecorderspoelen met geluidsfragmenten die u graag
weer wilt beluisteren? Of misschien wel een LP of single die nergens meer te krijgen is. Wij
kunnen audio overzetten naar CD zodat u het audiomateriaal weer kunt afspelen.

AUDIO NAAR CD  

Overzetten van Elpee, Single, audiocassette, DAT tape, per item € 25,00

Aanmaken chapters (alleen bij LP’s en indien mogelijk) per chapter € 1,00

Overzetten van bandrecorderspoelen, starttarief tot 120 min € 25,00

-Bandrecorderspoel, per elke 60 min. meer € 12,50

-Schakelkosten bij meerdere bandrecorderspoelen € 3,00

Extra kopie CD/USB € 7,50

Prijzen zijn exclusief USB/ externe harde schijf. Zelf meeleveren of via Sendux aanschaffen (prijs op aanvraag).

DVD/CD DUPLICEREN
Heeft u een film gemaakt van een bedrijfsuitje, reünie, musical, schoolvoorstelling, of misschien 
een CD vol leuke foto’s die door anderen gezien moet worden? Verras uw vrienden, familie of 
collegae met een professionele DVD of CD kopie.
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Uitgebreide opmaakinformatie voor de diskprint en inlay geven wij u graag op aanvraag.

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.   Exclusief verzend/handelingskosten.

Aanleverspecificaties / opmaakgegevens drukwerk

Aan welke eisen dienen uw bestanden te voldoen? De bestanden voor de diskprint en de inlays ontvangen 
wij graag kant en klaar van u. Hieronder vindt u aantal indicaties van de juiste opmaakspecificaties. 

Wilt u graag een diskprint en inlay, maar heeft u niet de kennis of mogelijkheden om een ontwerp te maken, 
neemt u dan contact met ons op, onze ontwerpafdeling kan dit voor u verzorgen. 

DISKPRINT
aanleveren in PDF formaat,min. 300 DPI. 
Aanleveren als vierkant 120 x 120 mm.
Printbaar gedeelte is 118 mm.
Rekening houden met een gat in het midden van de 
DVD/CD (20 mm). Geen gat maken! 

DVD INLAY, standaard formaat
Maten 273 (A) x 183 (B) mm (na schoonsnijden)
Bestand aanleveren met 3 mm afloop rondom..
Totale maat wordt dan 279 (C) x 189 mm (D).
Snijtekens aanbrengen op 273 x 183 mm.
Rugdikte: 14 mm. 

Betaling
Particulier, contant bij aflevering of via bank voor aflevering

Bedrijven, binnen 8 dagen na factuurdatum
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DVD/CD Duplicaten 
Prijs per stuk, bij afnamen vanaf: 25 50 75 100

CD of DVD, dupliceren + box € 2,29 € 2,19 € 2,09 € 1,99

CD of DVD, dupliceren + box en kleurenprint op disk € 3,49 € 3,39 € 3,29 € 3,19

CD of DVD, dupliceren + box + kleurenprint + inlay € 4,99 € 4,59 € 4,19 € 3,89

Diverse kosten Incl. BTW
Verzendkosten in overleg

Pick-up kosten (*) in overleg

(*) binnen de Gemeente de Ronde Venen gratis ophaal- en retour service  
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DVD INLAY, slimline / dun formaat
Maten 266 (A) x 183 (B) mm (na schoonsnijden)
Bestand aanleveren met 3 mm afloop rondom.
Totale maat wordt dan 272 (C) x 189 mm (D).
Snijtekens aanbrengen op 266 x 183 mm.
Rugdikte: 7 mm.

DVD INLAY, DVD dubbeldikke 
Maten 283 (A) x 183 (B) mm (na schoonsnijden)
Bestand aanleveren met 3 mm afloop rondom.
Totale maat wordt dan 289 (C) x 189 mm (D).
Snijtekens aanbrengen op 283 x 183 mm.
Rugdikte: 24 mm.

CD INLAY, voorkant standaard CD jewel case
Maten voorkant 121,1 (A) x 120 (B) mm (na schoonsnijden)
Bestand aanleveren met 3 mm afloop rondom.
Totale maat wordt dan 127,1 (C) x 126 (D) mm.
Snijtekens aanbrengen op 121,1 x 120 mm. 

CD INLAY, achterkant, inclusief zijkanten, standaard CD jewel case
Maten achterkant 151 (A) x 118 (B) mm (na schoonsnijden)
Bestand aanleveren met 3 mm afloop rondom.
Totale maat wordt dan 157 (C) x 124 (D) mm.
Een CD inlay achterkant bevat tevens de zijkanten van de CD box. Deze dienen te worden omgevouwen. 
Om dit te kunnen doen, worden door de drukker of printer rillijnen aangebracht, zodat de inlays makkelijk 
gevouwen en ingestoken kunnen worden. Waar deze rillijnen moeten komen, dient u aan te geven in uw 
document. Dit doet u middels een stippellijn op 6,5 mm vanaf zijkanten (of indien gemeten met afloop op 9,5 
mm van de zijkanten.) Snijtekens aanbrengen op 151 x 118 mm. 

VHS inlay, standaard VHS Amaray box
Maten 256 (A) x 198 (B) mm (na schoonsnijden)
Bestand aanleveren met 3 mm afloop rondom.
Totale maat wordt dan 262 (C) x 204 (D) mm.
Snijtekens aanbrengen op 256 x 198 mm.
Rugdikte : 28 mm. 
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