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Lettertype binnenwerk:  berthold akzidenz Grotesk 

Lettertype omslag:   berthold akzidenz Grotesk 

papier binnenwerk:   zie katernen

papier omslag:   240 grs éénzijdig triplex sulfaatkarton

Drukkleur binnenwerk:  kleurendruk

Drukkleur omslag:   kleurendruk

Laminaat:   glans

inhoud:   GVo drukkers & vormgevers B.V. | ponsen & Looijen

Vormgeving & druk:   GVo drukkers & vormgevers B.V. | ponsen & Looijen

© 2011, GVo drukkers & vormgevers B.V. | ponsen & Looijen 

alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Vakmanschap Voor 

de wetenschap!
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 VoorWoorD

GVo drukkers & vormgevers B.V. | ponsen & Looijen zijn gespecialiseerd 
in het drukken van wetenschappelijke boeken en tijdschriften enerzijds 
en reclamedrukwerk anderzijds. Dit boekje is speciaal geschreven voor 
promovendi die hun proefschrift aan het schrijven zijn. in dit boekje 
beschrijven we het proces van offerte aanvraag en planning tot en met het 
vormgeven, aanleveren van drukklare bestanden en het afl everen van de 
proefschriften.

We brengen ruim 20 jaar kennis en technisch vakmanschap samen 
met traditionele offset druk en professionele digitaal druk. omdat onze 
vormgevers, drukkers, boekbinders en ordermanagers allen onder één dak 
werken zorgt dat voor grote betrokkenheid, fl exibiliteit en een kosteneffi ciënt 
proces voor onze klanten.

We zijn als een van de eerste drukkerijen in nederland zowel fsc als 
pEfc gecertifi ceerd. het garandeert dat ons papier uit goed beheerde 
bossen komt, dat drukinkten zoveel mogelijk op plantaardige basis worden 
ingekocht en dat onze afvalstromen tot een minimum zijn terug gebracht. 
met deze certifi ceringen voldoen wij ook aan de eisen die de overheid stelt 
aan haar leveranciers. zonder extra inspanning en zonder extra kosten bent 
u dus duurzaam aan het ondernemen wanneer wij uw drukwerk verzorgen.

We adviseren en begeleiden u graag met de productie van uw proefschrift 
en hopen u binnenkort te verwelkomen.

het team van 

gVo drukkers & vormgevers B.V. | ponsen & looijen 
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 6 EEn proEfschrift maak jE zo!

Voorlichtingen

het gereed maken van proefschriftbestanden voor drukken is veel omvattend. Daar-

om adviseren wij u om een voorlichting van GVo | p+L bij te wonen. We organiseren 

regelmatig voorlichtingen in combinatie met drukkersmarkten, meestal in samen-

werking met het promovendi overleg van uw universiteit. maar we organiseren ook 

voorlichtingen op aanvraag voor groepen vanaf vijf personen die binnen 2 jaar gaan 

promoveren.

De voorlichtingen kunnen we zowel in het nederlands als in het Engels geven. U kunt 

hierover contact opnemen met caroline Vente, account manager te amsterdam, 

t: 020 - 888 4540, e: caroline@gvo.nl. aan de voorlichting zijn geen kosten ver-

bonden en het schept geen verplichtingen. Dit boekje dient bij de voorlichtingen 

als naslagwerk.

offerte aanVragen

U kunt op de volgende manieren een offerte aanvragen: 

•	 Via	onze	website	www.proefschriften.nl

•	 Telefonisch	020-888	45	40	(Amsterdam)	of	0318-544	030	(Ede)

•	 Maak	een	afspraak	bij	onze	drukkerij	in	Ede,	op	ons	kantoor	in	Amsterdam	 

of op uw werkadres.

zo’n 4 maanden voordat u gaat promoveren vraagt u een offerte aan. Voordat u een 

offerte gaat aanvragen is het verstandig om een idee te hebben over de volgende 

zaken, beschreven onder punt 1 t/m 5. op basis hiervan bieden wij u de beste pro-

duct/prijs combinatie aan. Daarnaast bieden we een aantrekkelijke all-in prijs voor 

het verzorgen van de vormgeving van het binnenwerk en/of het omslag.

1. hoeveel exemplaren laat ik drukken?

2. hoeveel pagina’s telt mijn manuscript?

3.	Wordt	het	binnenwerk	in	zwart/wit,	full	color	of	een	combinatie	daarvan?

4. Wordt het omslag in één/twee kleuren of full color?

5. hoe laat ik mijn boek afwerken/binden?
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  7

onze offerte is altijd inclusief:

•	 standaard	proefschriftformaat	17	x	24	cm

•	 gratis	2	kleuren	omslag	

•	 gratis	uitnodiging

•	 gratis	stellingen

•	 gratis	dtp-helpdesk	advies

•	 productieplanning

•	 	kortingsafspraken	met	diverse	universiteiten,	faculteiten	en	

onderzoeksinstellingen én kortingsafspraken voor groepen

•	 6%	btw	en	aflevering

•	 leveringsvoorwaarden	volgens	de	grafische	industrie.	

Verderop in het boekje staan de leveringsvoorwaarden afgedrukt. U kunt de le-

veringsvoorwaarden ook downloaden op de website van het kVGo, www.kvgo.nl

planning

De planning voor het maken van uw proefschrift wordt bepaald door uw promotie-

datum. Van daaruit maken we een ‘backplanning’. Voor het maken van een goede 

planning zijn de volgende zaken van belang:

promotiedatum zoals gezegd is deze datum bepalend voor de planning.

pedeldatum voor uw promotiedatum moeten een aantal proefschriften inge-

leverd worden bij het bureau van de pedel op uw universiteit. het aantal weken

verschilt per universiteit en varieert van 2 tot 6 weken. controleer dit op uw uni-

versiteit. 

afleVerdatum de afleverdatum van de complete oplage proefschriften ligt

enkele dagen vóór de pedeldatum.

productieproces

het eigenlijke drukwerkproces, dus het drukken van de proefschriften, is slechts 10 

dagen vanaf akkoord op de proeven. hier komen 4 dagen bij voor het maken en ac-

corderen van de proeven. Laat u het proefschrift bij ons vormgeven dan komen hier 

15 werkdagen bij. Wij adviseren u om vóór het aanleveren van de definitieve bestan-

den een test bestand te sturen. het gehele productieproces ziet er dan als volgt uit.
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 8 EEn proEfschrift maak jE zo!

stap 1 offerte aanvraag

We adviseren u ruim 4 maanden voordat u gaat promoveren een offerte aan te 

vragen. als u dit doet bij verschillende drukkerijen, zorg er dan voor dat de offer-

tes vergelijkbaar zijn en vraag daarom dezelfde specificaties aan.

stap 2 orderbevestiging

na uw goedkeuring op de offerte ontvangt u, minimaal 1 week voor aanleveren van 

de test-pDf, de orderbevestiging met ordernummer en aanleverinstructies van de 

ordermanager. alle correspondentie wordt onder dit ordernummer opgeborgen. 

onze ordermanagers en dtp-helpdesk staan klaar voor vragen en adviezen tijdens 

het drukken van uw proefschrift.

stap 3 aanleveren test-pdf

alle documenten die digitaal verwerkt worden, zowel bij offset druk als bij digi-

taal druk, worden van tevoren getest. Daarvoor zijn 8 pagina’s uit uw proefschrift 

nodig met bijzonderheden, zoals grafieken, tabellen en foto’s. De 8 testpagina’s 

dienen op dezelfde wijze aangeleverd te worden als het uiteindelijke document 

aangeleverd gaat worden. De 8 pagina’s worden in onze workflow getest. het 

testresultaat wordt u binnen 2 dagen toegezonden met onze op- en aanmerkin-

gen. als er geen problemen zijn ontstaan bij het testen van het testbestand, dan 

worden er ook geen problemen verwacht bij de uiteindelijke productie. indien 

er wel problemen zijn, staat onze dtp-helpdesk u terzijde. De test-pDf dient 10 

werkdagen voor het aanleveren van de Definitieve pDf bij ons op de server te 

staan, maar kan getest worden vanaf de datum dat u de order heeft bevestigd.

stap 4 aanleveren definitieve pdf 

na de test-pDf, kunt u de definitieve pDf’s aanleveren. Graag het binnenwerk, het 

omslag, uitnodiging en stellingen als aparte pDf bestanden aanleveren. Deze kunt 

u uploaden met behulp van uw ordernummer en de instructie op onze ftp-server, 

te vinden op onze website www.proefschriften.nl, ga naar ‘Digitaal aanleveren’. Van 

de definitieve pDf’s maken we één proef die we altijd ter controle aan u voorleggen.

stap 5 proeven

na het uploaden van de definitieve bestanden ontvangt u binnen 4 werkdagen de 

proef van zowel het binnenwerk en de stellingen als het omslag en de uitnodiging. 

Daarbij ontvangt u ook een begeleidende brief met de specificaties van uw proef-

schrift. De proef zal een printproef zijn of een digitale proef, indien zo afgesproken. 
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 EEn proEfschrift maak jE zo! 9

Van full color figuren van het binnenwerk en van full color omslagen ontvangt u 

een kleurenproef. Deze kleurenproef is gemaakt op een printer die weer is afge-

steld op onze drukpersen. De kleuren geven een redelijk goede indicatie van het 

eindresultaat. 

in de proeven dient u vooral te letten op: 

•	 Liggen	de	pagina’s	in	de	goede	volgorde

•	 Zijn	de	diktes	van	de	lijnen	van	de	figuren	goed

•	 Zijn	de	figuren	goed

•	 Hebben	er	geen	conversie	problemen	of	verlopen	plaatsgevonden

•	 Staan	alle	symbolen/tekens	en	formules	nog	juist	in	uw	proefschrift

u dient binnen 2 dagen op deze proef te reageren. Zolang wij geen reactie

op de proeven hebben ontvangen staat het productieproces stil en kan de

leverdatum in het geding komen.

zowel de proeven als de specificatie brief dient u te accorderen en per ommegaande 

retour te zenden. zonder proeven kunnen we niet drukken. Wij hebben deze nodig 

voor controle van de pagina’s en de kleuren. als u pagina’s wilt wisselen, stuurt 

u dan alleen de correctie pagina’s als pDf naar ons toe. correcties worden pas 

uitgevoerd na de proef, dit om het wisselen van foutieve pagina’s te voorkomen. 

Wellicht ten overvloede, maar zorg ervoor dat de bestanden die u aanlevert foutloos 

zijn. correcties kunnen gevolgen hebben voor de levertijd en de kosten.

stap 6 prijsbevestiging

na de proeven ontvangt u de prijsbevestiging met een machtigingsformulier. als u 

de machtiging ondertekend retour zendt vervallen de administratiekosten. indien 

er na de prijsbevestiging geen wijzigingen meer optreden in de specificaties en er 

geen pagina’s worden gewisseld/correcties uitgevoerd, dan is de prijsbevestiging 

gelijk aan de factuur.

stap 7 drukken, Binden en lamineren

na uw akkoord op de proeven heeft de drukkerij 10 werkdagen nodig. De drukvellen 

van het binnenwerk worden na het drukken naar de afdeling ‘Binderij’ gebracht. De 

drukvellen worden gevouwen tot katernen. De katernen worden vergaard (en indien 

gewenst genaaid) tot een boekblok. het omslag gaat na het drukken eerst naar 

een extern lamineerbedrijf om veredeld te worden. Lamineren doen we om milieu 
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technische redenen niet zelf. na terugkomst worden de omslagen voorgesneden en 

worden de omslagen om de binnenwerken gelijmd. De proefschriften worden hierna 

schoon gesneden, verpakt in dozen en zijn klaar voor transport.

stap 8 afleveren en betaling

zorgt u ervoor dat u uw boeken goed controleert voordat u deze verspreidt. zodra u 

een boek heeft verspreid heeft u de order geaccepteerd.

levering op de met u afgesproken datum

in de meeste gevallen bieden wij uw boeken aan een transporteur aan die ze de 

volgende dag op het door u opgegeven afleveradres in nederland bezorgt. We 

kunnen helaas geen indicatie geven over het tijdstip waarop wordt afgeleverd. De 

transporteur bepaalt dat aan de hand van de aangeleverde goederen en locaties 

en het aflevertijdstip ligt tussen 08.00 en 17.00 uur. als de transporteur, om welke 

reden dan ook, de boeken niet op de afgesproken datum op het door u opgegeven 

afleveradres kan afleveren, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

zorg ervoor dat u een afleveradres in nederland opgeeft waar de transporteur het 

drukwerk kan afleveren, dus geen postbus of een kamernummer in een gebouw. Bij 

bedrijven, universiteiten en instituten zal het drukwerk vaak via een goederen-ont-

vangst afgeleverd moeten worden. maak zelf een afspraak met de goederenontvangst of 

receptie. zij kunnen u bellen wanneer uw drukwerk bezorgd is, zodat het zoekraken 

van uw drukwerk wordt voorkomen. 

levering op de met u afgesproken datum en tijdstip

Wilt u zeker zijn van het aflevertijdstip op de afleverdatum, dan kunt u het beste uw 

boeken op de afgesproken leverdatum ophalen bij onze drukkerij in Ede. zie leve-

ringsvoorwaarden, art. 9. het is ook mogelijk om, tegen nader te bepalen kosten, 

uw boeken aan te bieden aan een koeriersdienst.

 10 EEn proEfschrift maak jE zo!

De
f-fi

les

pr
oe

f v
ia 

tn
t

ch
ec

k 
pr

oe
f

ac
co

or
d

Le
ve

re
n

15 werkdagen

BindenDrukken

productie proces

DaG 1 DaG 2 DAG	3 DaG 4 DaG 5 DaG 6 DaG 7 DaG 8 DaG 9 DaG 10 DaG 11 DaG 12 DAG	13 DaG 14 DaG 15

proef fase
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de factuur

nadat uw drukwerk is afgeleverd ontvangt u een factuur. Wij vragen u deze factuur 

te voldoen binnen 14 dagen op bankrekening:

Rabobank:	38.48.40.035

IBAN:	NL19RABO	0384	8400	35

swift-adres: raBonL2 U

Handelsregister:	30114582

BtW nr./Vat no.: nL801984488B01

in de factuur is een bedrag opgenomen voor administratiekosten welke vervallen 

als u ons machtigt. U kunt ons machtigen door de machtiging die met de prijsbe-

vestiging wordt meegestuurd te retourneren per post, mail of per fax of u machtigt 

ons via het machtigingsformulier op onze website www.proefschriften.nl onder de 

button ‘betalen’.

druktechnieken

We maken gebruik van twee druktechnieken, offset en digitaal druk. We kunnen 

deze twee druktechnieken mixen afhankelijk van de gewenste specificaties.

offset drukken

De naam offset druk duidt op het overzetten van inkt op de drukplaat naar het 

rubber doek en vanaf het rubber doek op het papier. offset druk geeft een scherp 

beeld en een krachtige kleur.

wanneer kiest u voor offset drukken?

1. Bij grotere oplages, vanaf ongeveer 250 exemplaren is offset drukken over het 

algemeen goedkoper dan digitaal drukken.

2. Wanneer de kwaliteit van zeer gedetailleerde beelden en grafieken de door-

slaggevende factor is. offset druk geeft een hoogwaardige afdrukkwaliteit. 

alle afbeeldingen worden gedrukt met 4000 lijnen/cm (9600 dpi) fm-rasters. 

Dit raster is met het blote oog niet te zien waardoor fotokwaliteit kan worden 

geëvenaard.

3.	Meer	keuze	mogelijkheden	met	betrekking	tot:

 a. papier; de meeste papiersoorten zijn mogelijk
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 12 EEn proEfschrift maak jE zo!

 b. formaat; er zijn verschillende formaten mogelijk (wel afhankelijk van het druk-

formaat van het papier)

 c. Vrije keuze van bedrukking; kleurendruk, zwart of pms-kleuren

 d. Verschillende manieren van afwerken mogelijk zoals: garenloos-, genaaid-, 

geniet gebrocheerd en hardgebonden. ook flappen, stansen en praegen 

behoort tot de mogelijkheden.

offset drukken is gangbaar voor de volgende producten:

•	 Proefschriften

•	 Boeken

•	 Jaarverslagen,	luxere	jaarboeken,	almanakken,	duurzame	archief-	en	

bibliotheek stukken

•	 Tijdschriften	en	periodieken

•	 Congres-	en	symposia	drukwerk,	zoals	abstracts,	programmaboekjes,	

congresverslagen, uitnodigingen, flyers, etc.

•	 Huisstijlen	en	brochures

digitaal drukken

Bij digitaal drukken wordt er pagina voor pagina gedrukt, direct op het gewenste for-

maat, door middel van een professionele digitale printstraat. De losse bladen worden 

aan elkaar bevestigd door deze te naaien (genaaid gebrocheerde afwerking) of te 

lijmen (garenloos gebrocheerde afwerking).

wanneer kiest u voor digitaal drukken?

1. Bij kleinere oplages, van 1 tot ongeveer 250 exemplaren is digitaal drukken 

over het algemeen goedkoper dan offset drukken.

2.	Wanneer	het	reproduceren	van	afbeeldingen	tot	300	dpi	voldoende	is.

3.	Indien	er	kleur	door	het	gehele	boek	voorkomt	kan	digitaal	drukken	voordeliger	

zijn dan offset drukken. 

digitaal drukken is gangbaar voor de volgende producten:

•	 Proefschriften,	leescommissie	exemplaren	en	afstudeerscripties

•	 Boeken

•	 Jaarboeken

•	 Brochures,	posters,	flyers	etc.	in	kleinere	oplages
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 14 BinnEnWErk

VormgeVing Binnenwerk

Vormgeving door gVo | p+l

als u de vormgeving niet zelf kunt of wilt verzorgen dan kunt u de vormgeving voor 

een vaste prijs voor zowel het binnenwerk als het omslag aan GVo | p+L uitbeste-

den. Wij beschikken over een professionele vormgevingsstudio.

Vormgeving door andere vormgever

als u uw proefschrift laat vormgeven door iemand anders dan GVo | p+L, is het 

verstandig om hem of haar contact met ons te laten opnemen over de manier 

waarop en wanneer bestanden het beste aangeleverd kunnen worden. 

Vormgeving in eigen beheer

Voor promovendi die zelf de vormgeving verzorgen beschrijven we hierna de 

indeling van het proefschrift en geven we een aantal belangrijke vormgevings-

adviezen.

indeling Van het proefschrift

raadpleeg voor een update van de juiste volgorde, vormgeving en tekstgebruik 

altijd het promotiereglement van uw universiteit.

de franse titel

op deze pagina wordt alleen de titel genoteerd, zonder de auteursnaam. De achter-

zijde is meestal blanco. Deze twee pagina’s zijn niet verplicht.

de promotie aankondiging of titelpagina

Dit is altijd een rechter pagina. raadpleeg het promotiereglement van de univer-

siteit voor de juiste tekst en vormgeving. op de achterzijde van deze pagina staan 

meestal de promotoren en informatie zoals isBn, copyright, omslag ontwerp, druk-

ker, etc.

de opdracht

op deze pagina staat alleen de opdracht (voor mijn ouders, een gedichtje, etc.), 

meestal rechts uitgelijnd. De achterzijde is meestal blanco. 
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het voorwoord

Een inleidende tekst niet geschreven door de auteur.

de inhoudsopgave

als de inhoudsopgave in het voorwerk geplaatst wordt, worden alleen de pagina’s 

na de inhoudsopgave vermeld. Wanneer de inhoudsopgave in het nawerk geplaatst 

wordt, worden alle pagina’s vermeld. De eerste pagina van de inhoudsopgave staat 

meestal op een rechter pagina. indien een inhoudsopgave uit twee pagina’s be-

staat kunt u er voor kiezen om de inhoudsopgave op een linker- en rechterpagina te 

plaatsen, zodat er in één oogopslag een overzicht is. zorg voor een rustige opmaak, 

waarbij de paginanummers na de hoofdstuktitels worden geplaatst. Gebruik geen 

punten tussen de hoofdstuktitels en de paginanummers.

de introductie

Dit is het voorwoord geschreven door de auteur.

de hoofdstukken

hoofdstukken beginnen normaliter op een rechter pagina. Een hoofdstukpagina 

kan ook een afbeelding of tekst zijn. 

appendix

samenvatting

dankwoord

publicatielijst

inhoudsopgave (eventueel)

als de inhoudsopgave in het nawerk wordt geplaatst worden alle pagina’s hierin vermeld.

curriculum Vitae

lay-out adVieZen

aanleverformaat

We adviseren u om de bestanden van uw manuscript aan te leveren op het  

uiteindelijke proefschriftformaat van 17 x 24 cm of op het a4-formaat (21 x 29,7 

cm), maar nooit op het Letterformaat (21,5 x 29,7 cm). Voor alle aanleverformaten 

geldt, centreer het tekstblok in het midden van de pagina en de marges die we 

daarbij aangeven zijn een advies. op onze computer houden wij rekening met de 

nooit
letter-

formaat
aan-

leVeren
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 16 BinnEnWErk

bindmarge. indien u een speciale uitlijning wenst, stuurt u ons dan een voorbeeld 

van een linker- en rechterpagina. Wij plaatsen de tekst op de juiste positie in de 

pagina, rekening houdend met de bindmarge.

aanleveren op 17 x 24 cm boekformaat, op een a4 pagina

stel de boven- en onder marge in op 5,55 cm (exclusief koptekst en voettekst). stel 

de	linker-	en	rechter	marge	in	op	4	cm.	U	krijgt	dan	een	tekstblok	van	13,0	x	18,6	cm	

midden op de pagina.

aanleveren op 17 x 24 cm boekformaat op een 17 x 24 cm pagina

stel de boven- en onder marge in op 2,7 cm (exclusief koptekst en voettekst). stel 

de	linker-	en	recht	marge	in	op	2	cm.	U	krijgt	dan	een	tekstblok	van	13,0	x	18,6	cm	

midden op de pagina.

aanleveren op a4-formaat (21 x 29,7 cm) 

Indien	u	aanlevert	op	A4-formaat	wordt	uw	bestand	verkleind	naar	81%.	Het	ver-

groten en verkleinen van afbeeldingen kan invloed hebben op de leesbaarheid van 

de tekst en de lijndiktes en de kwaliteit van de afbeeldingen. stel de boven- en 

onder	marge	 in	op	3,35	cm	 (exclusief	koptekst	en	voettekst).	Stel	de	 linker-	en	

rechter	marge	in	op	2,5	cm.	U	krijgt	dan	een	tekstblok	van	16,0	x	23,0	cm	midden	

op de pagina.

opmaakprofiel

maak van tevoren een opmaakprofiel, bijvoorbeeld: 

soort tekst 17 x 24 cm a4

hoofdstuk kopjes 20 punten 24 punten

paragraaf kopjes 13	punten 16 punten

Leestekst 10 punten 12 punten

onderschriften 7 punten 9 punten

lettergrootte

We adviseren u om de leestekst minimaal op 10 punten te maken. En voor een 

goede leesbaarheid zet u de interlinie tussen 1,1 en 1,5. 

lettertypen

Gebruik niet te veel verschillende lettertypen. Letters met schreefjes, zoals de 
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times new roman, zijn op papier over het algemeen beter leesbaar dan schreef-

loze letters, zoals arial.

tekstblokken

centreer de tekstblokken en plaats de tekstblokken op iedere pagina op dezelfde 

plaats (zie bovenstaande marges).

registeren

zorg dat de regels op elkaar vallen op de voorzijde en achterzijde van een pagina 

(registeren). hierdoor lijkt de doorschijnendheid van de pagina’s minder.

illustraties

Bepaal waar illustraties komen te staan en plaats ze steeds op dezelfde positie op 

de pagina.

Blanco pagina’s

Voeg altijd de blanco pagina’s toe, deze moeten ook ‘gedrukt’ worden.

pagina nummering

plaats de paginacijfers aan de buitenzijde of in het midden van de pagina, aan de 

bovenzijde of aan de onderzijde van de pagina.

even- en oneven pagina’s 

oneven pagina’s staan altijd op een rechter pagina, even pagina’s staan altijd op 

een linker pagina.

hoofdstukken

hoofdstukken beginnen bij voorkeur op een rechter pagina. De daadwerkelijke 

tekst van het hoofdstuk begint dan op de linker pagina aan de achterzijde van de 

hoofdstukpagina. maak hoofdstukaanduidingen (headlines) en hoofdstukkopjes 

niet te lang en te vet. Deze worden dan de blikvanger op de pagina in plaats van de 

leestekst. ook de paragraafkopjes moeten niet te nadrukkelijk opvallen. zij dienen 

voor een duidelijke onderverdeling binnen de hoofdstukken.

liggende pagina’s

Liggende pagina’s hebben de kop altijd naar links gedraaid, ook op een linker 

pagina.

Voeg 
altijd de 
Blanco 
pagina’s 

toe
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rasters

Wees voorzichtig met het gebruik van rasters achter of in de tekst. zie de voorbeeld 

rasters op pagina 20.

aflopende pagina’s

aflopende pagina’s zijn pagina’s waarbij het beeld, of een gedeelte daarvan tot op de 

rand	van	de	pagina	lopen.	Voor	aflopende	pagina’s	moet	de	betreffende	pagina	3	mm	

groter gemaakt worden aan alle kanten van de pagina. Laat het aflopende gedeelte, 

bijvoorbeeld	 een	hoofdstuk	markeerder,	 3	mm	buiten	 de	 pagina	 steken.	Hiermee	

voorkomt u een witrandje bij het schoonsnijden van de pagina.

illustraties

met illustraties bedoelen we alle lijnafbeeldingen, zwart/wit- en kleurenfoto’s. il-

lustraties voor zowel het binnenwerk als het omslag moeten aan bepaalde eisen 

voldoen. het vergroten of verkleinen van een illustratie kan invloed hebben op de 

kwaliteit van de afbeelding. Verkleinen van een illustratie geeft een hogere resolu-

tie, vergroten van een illustratie brengt de resolutie omlaag. het is niet mogelijk om 

in een programma zoals photoshop of corelDraw de resolutie van een afbeelding 

te verhogen. Daarom adviseren wij u om de afbeelding in het programma waarin de 

afbeelding wordt gemaakt, direct te maken op het formaat waarin de afbeelding in 

het boek of op het omslag geplaatst gaat worden en bij voorkeur op te staan als 

tiff of Eps, eventueel als jp(E)G.

lijnafbeeldingen

met lijnafbeeldingen bedoelen we tekeningen, grafieken, diagrammen e.d.. 

Zorg	 dat	 de	 lijnen	 minimaal	 0,3	 punten	 dik	 zijn	 in	 het	 uiteindelijke	 boek-

formaat van 17 x 24 cm. Let op bij verkleining van een lijnafbeelding. als 

een	 lijn	 met	 een	 dikte	 van	 0,5	 punt	 naar	 25%	 wordt	 verkleind,	 is	 de	 lijn-

dikte nog slechts 0,125 punt. Dit is niet zichtbaar op het beeldscherm of 

op de print-out. Beide laten de 0,125 punt lijn zien als een 0,5 punt lijn. in de  

uiteindelijke druk wordt de lijndikte wel 0,125 punt.

als u een lijnafbeelding op de volgende manier maakt dan kunt u deze invoegen 

in uw vormgevingsprogramma en zal deze er bij de druk goed uit komen te zien.
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programma adobe photoshop of corel photopaint

resolutie
1200 dpi (Lage resolutie lijnafbeeldingen kunnen niet worden 
omgezet naar 1200 dpi, de kwaliteit wordt dan niet beter)

kleurruimte Bitmap; Lineart (Let op: geen rGB of Lab-kleuren)

Bestandsformaat tiff (eventueel jp(E)G)

postscript vullingen

Gebruik geen postscript vullingen of schaduwen in uw grafieken of staafdiagram-

men. Dit kan storingen geven bij het maken van de drukplaten. We adviseren u om 

grafieken en staafdiagrammen te ‘vullen’ met verschillende gradaties van zwart.

postscript vullingen

Gradaties van zwart

72 dpi 1200 dpi

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

100 % 10 %

illustratie op 72 pdi, lage resolutie illustratie op 1200 dpi, hoge resolutie

nooit
post-

script
Vullingen
geBruiken
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greyscale

2-kleuren

full color

52

Chapter 4

abstract

Background
Almost all primary retroperitoneal liposarcomas can be classified as well-/de-differentiated 
liposarcoma. Rarely, however, primary retroperitoneal liposarcoma is classified as myxoid/
round cell liposarcoma, based on the presence of myxoid areas and vascular crow’s feet pattern, 
which has resulted in debate on the classification of liposarcoma in the retroperitoneum. 
Genetically, myxoid/round cell liposarcoma and well-/de-differentiated liposarcoma are different 
diseases. Myxoid/round cell liposarcoma is characterized by a translocation causing FUS-DDIT3 or 
EWSR1-DDIT3 fusion, while well-/de-differentiated liposarcoma is characterized by amplification 
of the 12q13-15 region, including MDM2 and CDK4 genes. Since myxoid/round cell liposarcoma 
is highly radio- and chemosensitive, differentiation between subtypes is important to optimize 
treatment. We studied whether primary retroperitoneal liposarcomas diagnosed as myxoid/
round cell liposarcoma represent molecularly true myxoid/round cell liposarcoma or are 
histopathological mimics and represent well-/de-differentiated liposarcoma.

methods
Primary retroperitoneal myxoid/round cell liposarcoma (n=16) were compared to primary 
extremity myxoid/round cell liposarcoma (n=20). Histopathological and immunohistochemical 
features were studied. Amplification status of the 12q13-15 region was studied using 
Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification analysis and FUS-DDIT3 or EWSR1-DDIT3 
translocations were studied using RT-PCR.

results
In primary retroperitoneal myxoid/round cell liposarcoma, MDM2 and CDK4 staining was both 
positive in 12/15 of the cases. In primary extremity myxoid/round cell liposarcoma, MDM2 was 
negative in 18/20 and CDK4 was negative in all cases. Multiplex Ligation-Dependent Probe 
Amplification showed amplification of region 12q13-15 in 16/16 primary retroperitoneal 
myxoid/round cell liposarcomas and in 1/20 primary extremity myxoid/round cell liposarcomas. 
Translocation was present in all (18/18) primary extremity myxoid/round cell liposarcomas, but 
absent in all primary retroperitoneal myxoid/round cell liposarcomas.

conclusions
Based on immunohistochemical and molecular characteristics, apparent primary retroperitoneal 
myxoid/round cell liposarcoma can be recognized as well-/de-differentiated liposarcoma with 
morphological features mimicking myxoid/round cell liposarcoma. In these cases treatment 
should probably be specifically designed as for well-/de-differentiated liposarcoma. Moreover, 
finding of myxoid/round cell liposarcoma translocations in a retroperitoneal localization is 
highly suggestive of metastasis and should prompt search for a primary localization outside 
the retroperitoneum.

de vreeze binnenwerk.indd   52 23-08-2010   14:43:33
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Primary retroperitoneal myxoid/round cell liposarcoma is a non existing disease

introduction

Liposarcomas are a rare type of malignancy with a very heterogeneous morphological 
appearance and clinical course. The therapeutic approach is based on histopathological 
classification and dependent on the primary localization. 

Liposarcoma occurs in four main histopathological classes that are characterized by a distinct 
morphological spectrum and clear molecular features. The first class of well-differentiated 
liposarcoma includes lipoma like, sclerosing, inflammatory and spindle cell subtypes. 
The second class de-differentiated liposarcoma occurs in up to 10% of well-differentiated 
liposarcoma of any type and has a more aggressive course. The third class consists of myxoid 
liposarcoma of which a proportion of cases progress to round cell liposarcoma and the last 
class encompasses the often poorly differentiated pleomorphic liposarcoma(1,2).
The anatomic distribution of liposarcoma appears to be closely related to histological subtype. 
myxoid/round cell liposarcoma and pleomorphic liposarcoma have a predilection for the 
extremities, whereas well- or de-differentiated liposarcomas occur predominantly in the 
retroperitoneum.

In retroperitoneal tumors, apart from the more generally found morphological features of 
lipoma like, sclerosing or de-differentiated liposarcoma, also components resembling myxoid/
round cell liposarcoma are incidentally found. Based on histological appearance with myxoid 
areas and vascular crow’s feet pattern (figure 1), 5% of primary retroperitoneal liposarcomas 
are reported as myxoid or round cell liposarcoma (3).

From a molecular point of view myxoid/round cell liposarcoma and well-/de-differentiated 
liposarcoma are different entities. In more than 95% of myxoid/round cell liposarcoma a 
classical t(12;16) (q13;p11) or t(12;22) (q13;q12) translocation can be found, with a FUS-DDIT3 
or EWSR1-DDIT3 gene fusion respectively. Characteristic genetic alteration for well-/de-
differentiated liposarcoma is the amplification of the 12q13-15 region, which amongst many 
other genes includes MDM2 and CDK4 (4-7). Both alterations seem to be mutually exclusive 
and distinctive for their disease classes.

Myxoid/round cell liposarcoma is highly radio- and chemo-sensitive (8-10), and differentiation 
between subtypes of liposarcoma is important to indicate prognosis and especially to 
tailor treatment. Myxoid/round cell liposarcoma has several mimics, including myxoid 
chondrosarcoma, myxoid malignant fibrous histiocytoma (myxofibrosarcoma) and in selected 
situations also well-differentiated liposarcoma. The latter problem is mostly encountered when 
edematous and degenerative changes are present and has specifically resulted in debate 
between specialists on the classification of liposarcoma in the retroperitoneum and confusion 
amongst interested pathologists. 

de vreeze binnenwerk.indd   53 23-08-2010   14:43:34
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Zwart/wit foto’s

als u een zwart/wit foto op de volgende manier maakt, kunt u deze invoegen in 

uw opmaakprogramma en zal deze er bij de druk goed uit komen te zien. foto’s die 

niet in kleur gedrukt moeten worden altijd omzetten naar grijswaarden / greyscale! 

Wanneer u foto’s met tekst heeft is het verstandig om deze tekst eerst om te zetten 

naar vectoren zodat de tekst scherp blijft. tekst in figuren die gemaakt zijn met op 

vector gebaseerde software, zoals adobe illustrator of corelDraw, dienen omgezet 

te worden naar outlines of lettercontouren. Deze figuren kunnen vervolgens opge-

slagen worden als een Eps bestand (Encapsulated postscript). Daarna kunnen ze 

in het vormgevingsprogramma geplaatst worden.

programma adobe photoshop of corel photopaint

resolutie
300	dpi	(Lage	resolutie	foto’s	kunnen	niet	worden	
omgezet	naar	300	dpi,	de	kwaliteit	wordt	niet	beter)

kleurruimte
Grijswaarden / Greyscale (Let op: geen rGB, cmYk, 
Lab-kleuren e.d.)

Bestandsformaat Eps (tiff of jp(E)G)

zwart/wit foto op 72 dpi, lage resolutie 

Zwart/wit	foto	op	300	dpi,	hoge	resolutie

72 dpi

300	dpi
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kleuren foto’s (full color) 

kleuren afbeeldingen moeten altijd in cyaan, magenta, Yellow en Black (cmyk) 

worden aangeleverd. Gebruik geen rGB kleuren, dit zijn lichtkleuren die worden 

gebruikt voor beeldschermen. 

 cmYk rGB

alleen de fi guren die in kleur gedrukt moeten worden in cmYk aanleveren. Bij 

aanlevering van uw bestanden dient u altijd aan te geven wat kleuren pagina’s zijn. 

als u een kleurenfoto op de volgende manier maakt, kunt u deze invoegen in uw 

opmaakprogramma en zal deze er bij de druk goed uit komen te zien.

inslagschema

het inslagschema (een paginaschema) is van belang als u meerdere kleurenfi -

guren of -foto’s in het binnenwerk wilt laten drukken. Door het inslagschema in 

te vullen kunnen we vrij eenvoudig en heel nauwkeurig de kosten berekenen van 

pagina’s met kleur. met behulp van dit inslagschema kunnen we ook de kosten be-

perken door de kleurenfi guren binnen één drukzijde te plaatsen. op onze website 

kunt u een inslagschema maken. om een inslagschema te kunnen maken heeft u 

de volgende gegevens nodig:

1 het totaal aantal pagina’s van uw binnenwerk, inclusief blanco pagina’s. 

het totaal aantal pagina’s moet deelbaar zijn door 8.

2 het aantal ongenummerde pagina’s voor pagina 1.

Wij kunnen u hierbij altijd helpen.

Cyan

Blue Green

Black

RedMagenta Yellow

programma adobe photoshop of corel photopaint

resolutie
300	dpi	(Lage	resolutie	foto’s	kunnen	niet	worden	
omgezet	naar	300	dpi,	de	kwaliteit	wordt	niet	beter)

kleurruimte cmYk (Let op: geen rGB, Lab- of geïndexeerde kleuren)

Bestandsformaat tiff of Eps (eventueel jp(E)G)
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Chapter 5 

116 
 

Of the first seven incubators only 3 hot spots were swabbed per incubator and in 
between 4 to 7 colds spots. After that these numbers were standardized to taking 
5 samples from fixed cold spots and 4 from fixed hot spots (Fig. 1). A few of 
these fixed spots were excluded from the analysis if remnants of bodily 
excretions, such as saliva, were noticed to be present on the locations that were to 
be sampled. In total, 11 incubators of Group 1 and 12 of Group 2 were sampled. 
 
Cultivation 
The swabs were immediately taken to the lab after sampling. The tips of cotton-
tipped swabs were cut off and deposited in sterile tubes containing 1.6 ml 
physiological salt solution and three sterile glass beads (4 mm in diameter). 
These tubes were mixed for 30 seconds on a vortex mixer, incubated for 10 
minutes at 4°C, and mixed again afterwards. Aliquots of 100 μl of the resulting 
suspensions were subsequently plated on both Blood Agar solid media and on 
Sabouraud solid media (Mediaproducts BV, Groningen, The Netherlands). The 
blood agar plates were incubated at 37°C, while the Sabouraud plates were 
incubated at room temperature. Microbial isolates were subsequently identified 
by colony morphology, microscopy (Gram staining, cell shape, clustering 
patterns, presence of spores) and by performing biochemical tests using API-20E.  
 
Statistical analysis 
The numbers of CFU recovered from the blood agar plates and the Sabouraud 
plates were summed up to determine the number of CFU per location. If a 
particular organism was found to be growing on both types of plates the above 
summation was adjusted such that only the highest number of CFU from either 
plate of this particular organism was used in the summation. As the numbers of 
CFU per location are not normally distributed, the non-parametric Mann-
Whitney U test was used to assess whether the level of microbial contamination 
differed significantly between the different samples. A p-value <0.05 was 
considered significant. 

Predicting hotspots for microbial contamination 

117 
 

Results 
 
Temperature distribution of the Caleo incubator interior 
The warm humidified air that is blown into the Caleo® incubator from the hot air 
vents does not reach all parts of the interior walls equally (Fig. 1).  
 

 
Figure 1. Temperature distribution within a Caleo neonatal incubator. (A) Example 
Caleo Incubator. (B) Top view. (C) Front view, which is very similar to the rear view. 
The part below C3 is optional. (D) Side-view, representing both sides. C1-C5 indicate 
cold sampling locations, H1-H4 indicate hot sampling locations. The same swab was 
used to sample locations in those cases where this location is indicated twice. Similarly, 
samples from H1, H2 and C2 also originate from two locations, namely the left and the 
right sides of the incubator. Samples were also taken from the rear side in case of C4 but 
not in case of C3 and C5 as the sampling surface of location C4 is comparatively small. 

Chapter 6 

138 
 

Other processes important in interspecies competitions, such as quorum sensing, 
secretion of proteins, excretion of metabolites and uptake of nutrients are likely 
also influenced by this altered state of hydration. 
 

 
Figure 4 . Effects of the orientation of agar plates on the swarming behavior of 
Bacillus subtilis. Droplets of a B. subtilis cell suspension (5 μl) were transferred to blood 
agar plates, which were incubated at room temperature in an upside down position (I), in 
a right side up position (II), in a random positioning machine (RPM, III), or in a vertical 
position (IV). The plated cells displayed swarming behavior in at least 50% of all such 
experiments on plates incubated upside down (I) and in the RPM (III). Swarming 
behavior was observed far less frequently (~30%) on plates incubated in the right side up 
position (II). When plates were incubated vertically, the B. subtilis droplets deposited on 
the bottom half almost always displayed swarming behavior while those deposited near 
the top did not (IV). 
 
 

Microbial growth in a spacecraft 

139 
 

Discussion 
 
The relationship of how the temperature distribution within a spacecraft directly 
determines the local RHe should be kept in mind in the design of future 
spacecraft. As all parts of a spacecraft are intimately connected, any spot with 
high RHe values will represent a potential microbial health hazard because it 
allows for the multiplication and potential dissemination of microorganisms. The 
identification of such microbial “hotspots” is in fact currently underway on a 
small scale in the Russian KPT-12/EXPERT experiment behind panels inside of 
the Zvezda service module (NASA 2010). Hygienic measures can be 
implemented more efficiently on the basis of a better understanding of the exact 
temperature distribution on board the ISS.  

The impact of the correlation between radiation and desiccation resistance 
on board the ISS is currently largely unknown and definitely deserves further 
investigation. This correlation is likely to become even stronger on extended 
future space missions for example to Mars. However, on such extended missions 
the main focus concerning the protection from radiation should of course be on 
the crew, and how to improve the protective radiation shielding of such a 
spaceship.  

Finally, the possible ecological shift caused by the cephalic fluid shift that 
increases the occurrence of opportunistic pathogens, such as S. aureus, within the 
nasal cavity could increase the incidence of infectious diseases, including the 
development of styes or boils (Taylor et al. 1977) during space missions. The 
same factors that are generally recognized as direct hazards for the health of 
astronauts, microgravity and radiation, thus also seem to increase the risk of 
infectious diseases indirectly by increasing the opportunities for microbial 
growth and/or survival and by possibly facilitating the selection for more 
pathogenic species. 
 

full color



D
it 

ka
te

rn
 is

 g
ed

ru
kt

 o
p 

9
0

 g
ra

m
s 

ge
bl

ee
kt

 h
ou

tv
rij

 o
ff

se
t 

pa
pi

er

 24 BinnEnWErk

speciale effecten in het Binnenwerk

uitslaander

Een uitslaander is een pagina met een flap eraan van één of twee pagina’s die naar 

binnen zijn gevouwen. indien een illustratie of tabel te groot is voor één of twee 

pagina’s, kunt u voor een uitslaander kiezen. Dit is niet op iedere pagina mogelijk, 

maar moet aan het begin of eind van een katern worden geplaatst. De uitslaander 

wordt om een katern heen geslagen of in het hart van een katern gestoken. Een 

uitslaander kan maximaal twee pagina’s lang en/of hoog zijn.

persvernis

indien nodig wordt ter bescherming van het drukwerk een blanco vernis over het 

drukwerk aangebracht (tegen meerkosten). Dit kan licht glanzend of mat zijn. pers-

vernis wordt ook gebruikt om het overzetten van inkt te voorkomen. overzetten 

betekent het overgaan van (nog) natte inkt op een volgend drukvel. Beelden lopen 

hierdoor door elkaar heen.

steun- en pms-kleur

Een steunkleur is een extra kleur (cmYk of pms-kleur) op een pagina, b.v. hoofd-

stukkopjes in een andere kleur dan de leestekst (welke doorgaans zwart is). 

Wanneer u een of meerdere steunkleuren in uw boek wilt gebruiken, neem dan 

eerst contact met ons op over hoe u deze kleuren het beste kunt aangeven in uw 

document. 

als u de tekst van het binnenwerk in een andere kleur dan zwart wilt afdrukken, 

kunt u de tekst gewoon in het zwart aanleveren. pas op de drukpers wordt het 

zwart vervangen door de gewenste pms-kleur. We adviseren u een donkere kleur 

te kiezen, anders is de tekst niet goed leesbaar.

papier

duurzaamheid

het papier dat wij in proefschriften in het binnenwerk gebruiken is altijd fsc en/of 

pEfc gecertificeerd, in offset druk maar ook in digitaal druk. Beide organisaties, 

fsc en pEfc hebben als doel wereldwijd een duurzaam beheer van bossen. Duur-

zaam bosbeheer houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische-, 
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 BinnEnWErk 25

ecologische- als de sociale functies die het bos vervult. fcs heeft wereldwijde 

standaards en is een meer op de consument gerichte instelling. pEfc hanteert 

standaards per land, afhankelijk van het continent en het soort bos, met criteria 

waaraan moet worden voldaan. pEfc is een meer producent gerichte organisatie.

Wilt u de logo’s gebruiken in uw proefschrift, maak dat voorafgaand aan het druk-

werkproces kenbaar bij uw order manager.

papieradvies binnenwerk

Voor het binnenwerk van proefschriften adviseren wij een van de volgende drie 

papiersoorten. natuurlijk zijn andere papiersoorten ook mogelijk. Graag adviseren 

wij u bij de keuze van het papier voor het binnenwerk.

100 grams houtvrij halfmat machine coated, fsc en pefc gecertificeerd 

(hVmc silk)

•	 Het	papier	garandeert	een	goede	basis	voor	 leesbare	 tekst.	Let	wel,	 tekst	op	

glanzend papier kan moeilijker te lezen zijn in (kunst)licht

•	 Het	papier	is	niet	zwaarder	dan	noodzakelijk	(denk	aan	postale	verzending)	en	

een heeft een beperkte doorschijnendheid

•	 Het	papier	geeft	een	goede	afdrukkwaliteit	voor	zowel	tekst,	foto’s	en	illustraties	

in zowel zwart/wit als kleur 

90 grams gebleekt houtvrij offset papier, fsc en pefc gecertificeerd

•	 Wanneer	een	boek	of	tijdschrift	veel	foto’s	of	illustraties	bevat	adviseren	wij	om	

dit op een wit papiersoort te drukken, zeker als het kleurenfoto’s betreft. De 

kleuren lijken dan meer op de oorspronkelijke foto

•	 Tekstintensieve	producties	met	illustraties	tonen	goed	op	een	wit	mat	of	half-

mat papier

CU-PEFC-805712 D-02

PEFC Certified

This product is 
from sustainably 
managed forests and 
controlled sources

www.pefc.org
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 26 BinnEnWErk

90 grams ongebleekt houtvrij offset papier, fsc gecertificeerd

•	 Tekstintensieve	producties,	meestal	zonder	illustraties,	tonen	beter	op	een	licht	

getinte papiersoort.

•	 Een	andere	reden	om	te	kiezen	voor	een	getinte	papiersoort	is	de	doorzichtig-

heid van het papier. Deze lijkt bij getint papier minder te zijn

gewicht

het gewicht van papier wordt aangeduid in gram per m². het gewicht van het 

papier is niet bepalend voor de doorzichtigheid van het papier. het papiersoort 

zelf en de opdikkendheid van het papier bepalen de doorzichtigheid.

papieradvies omslag

niet ieder karton is geschikt voor een omslag. De keuze van het papier voor het 

omslag wordt beïnvloed door de volgende factoren:

•	 Het	 karton	moet	bestand	 zijn	 tegen	 veelvuldig	buigen.	Kies	daarom	voor	 een	

echt omslagkarton.

•	 Voor	een	goede	verbinding	met	het	binnenwerk	(lijm)	is	het	wenselijk	dat	de	bin-

nenzijde van het omslagkarton ruw is.

•	 De	afdrukkwaliteit	van	de	buitenzijde	moet	optimaal	zijn,	vooral	wanneer	er	foto’s	op	

gedrukt worden. Een gladde witte buitenzijde geeft het mooiste resultaat.

•	 Voor	de	bescherming	van	het	drukwerk	 is	het	wenselijk	dat	het	omslagpapier	

veredeld kan worden.

Voor het omslag adviseren wij ~240 grams eenzijdig triplex sulfaat karton. sul-

faatkarton is een bijzonder stevig houtvrij karton gemaakt van sulfaatcelstof uit 

naaldhout. Dit karton is fsc gecertificeerd. het omslag van dit boekje is ook op dit 

karton gedrukt. natuurlijk zijn andere karton soorten ook mogelijk. Graag adviseren 

wij u bij de keuze van het karton voor het omslag.

stellingen

Uw stellingen worden gratis voor u gedrukt in zwart/wit op hetzelfde type papier en in 

dezelfde	oplage	als	het	binnenwerk.	Het	formaat	van	het	papier	is	15,5	x	23	cm	zodat	

het netjes binnen het boekformaat 17 x 24 cm valt. Voor de het drukken van de stellin-

gen in full color geldt een meerprijs. De stellingen worden los bij de boeken geleverd.
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The development of improved and new in 
vitro assays for detecting the genotoxic  
and non-genotoxic carcinogenic potential  
of chemicals in the discovery phase of  
drug development

Walter Westerink
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ent of im

proved and new
 in vitro assays for detecting the genotoxic and non-

genotoxic carcinogenic potential of chem
icals in the discovery phase of drug developm

ent

Walter WesterinkWalter Westerink

Uitnodiging
Hierbij nodig ik u van harte uit voor 

het bijwonen van de openbare  
verdediging van mijn proefschrift

The development of improved 
and new in vitro assays for 
detecting the genotoxic and 
non-genotoxic carcinogenic 
potential of chemicals in the 
discovery phase of drug de-
velopment

op vrijdag 4 februari 2011  
om 13:30 in de Aula van de  

Wageningen Universiteit  
(General Foulkesweg 1a,  

Wageningen).

Aansluitend is er een receptie  
van 14:45 – 16:45 in het  
nabijgelegen restaurant  
Koekoekpannenkoek,  

5 Mei Plein 13.

Walter Westerink
Louis Paul Boonstraat 6

5103 PE Dongen
Tel.: 06-52697503

Email: westeriw@gmail.com

Paranimfen:

Joe Stevenson
Tel: 06-28780347 

Email: Joe.Stevenson@merck.com

Mirjam Brullemans-Spansier
Tel: 06-11322360

Email: Mirjam.Spansier@gmail.com

Tel.: 06-52697503
Email: westeriw@gmail.com

Paranimfen:

Joe Stevenson
Tel: 06-28780347 

Email: Joe.Stevenson@merck.com

Mirjam Brullemans-Spansier
Tel: 06-11322360

Email: Mirjam.Spansier@gmail.com
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Arina Schrier

The influence of management alternatives 
on the greenhouse gas balance of 

fen meadow areas

Molecular Motions of Water
The effect of charged and hydrophobic solutes

Klaas-Jan Tielrooij

M o l e c u l a r   M o t i o n s   o f   W a t e r                    
Klaas-Jan Tielrooij 

The Q
uest for Celiac-Safe W
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ith good baking properties                                                  H
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Hetty van den Broeck

The Quest for Celiac-Safe Wheat
with good baking properties
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Uitnodiging

Op vrijdag 10 september 
2010 om 16:00 

In de Aula van 
Wageningen Univeristeit, 
Generaal Foulkesweg 1a,

 Wageningen

Aansluitend is er een receptie

Arina Schrier

Arina.Schrier@planet.nl
0318-614895

Paranimfen:

Petra Kroon

Wilma Uijl

- Flushing meadows- 
The influence of management 

alternatives on the 
greenhouse gas balance of 

fen meadow areas

Voor het bijwonen van 
de verdediging van mijn 

proefschrift getiteld:

INVITATION
It’s my pleasure to invite you to 

attend the public defense of 
my thesis entitled:

‘The Quest for Celiac-Safe 
Wheat with good baking 

properties’

on November 10th at exactly 16:00 h

 in the Aula of Wageningen University, 

Generaal Foulkesweg 1a, Wageningen.

The ceremony is followed by a 

reception in Colors World Food, 

Markt 15, Wageningen.

You are kindly invited to join the 

Colors World Food buffet following 

the reception (±19:00 h).

Please confirm your presence 

before November 6th to:

hetty.busink@wur.nl or

 06 30946691 (Ronald Busink)

Paranymphs:
Luud Gilissen

luud.gilissen@wur.nl
&

Elma Salentijn
elma.salentijn@wur.nl

Uitnodiging

 voor het bijwonen van 
de verdediging van 
mijn proefschrift 

Molecular Motions 
of Water

op woensdag 
15 december 2010 
om 14.00 uur 

in de Agnietenkapel, 
Oudezijds Voorburgwal 231 

te Amsterdam
met aansluitende receptie

en het promotiefeest 
vanaf 20.00 uur 

in het Blauwe Theehuis, 
Vondelpark 5 

(middenin het Vondelpark) 
te Amsterdam

Klaas-Jan Tielrooij
ktielrooij@gmail.com

06-14797637

Paranimfen:
Cathelijne Tielrooij

Laila Oujamaa
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Dit katern is gedrukt op 90 grams gebleekt 

houtvrij offset papier
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 omsLaG 29

VormgeVing omslag en uitnodiging

Vormgeving door gVo | p+l

als u de vormgeving niet zelf kunt of wilt verzorgen dan kunt u de vormgeving voor 

een vaste prijs aan ons uitbesteden. Wij beschikken over een professionele vorm-

gevingsstudio.

U levert ons de titel, de rugtitel en de auteursnaam in een bestand aan, evenals een 

bestand met de tekst voor de uitnodiging (boekenlegger). Daarnaast levert u ook de 

bestanden van één of meerdere illustraties die op het omslag en/of de uitnodiging 

geplaatst moeten worden aan en een korte beschrijving of schets waaruit duidelijk 

wordt wat uw wensen m.b.t. het omslag en de uitnodiging zijn.

Wij maken het omslag en de uitnodiging naar aanleiding van uw beschrijving of 

schets, waarna wij u een pDf bestand van uw omslag en uitnodiging zenden. hier-

op kunt u uw op- en aanmerkingen geven. Wij passen uw omslag aan en u ontvangt 

een tweede proef. indien u in nederland verblijft is dit een proef op papier anders 

ontvangt u nogmaals een pDf bestand. hierop geeft u uw goedkeuring, waarna 

omslag en uitnodiging in de gewenste oplage gedrukt worden.

natuurlijk kunnen wij ook de vormgeving naar vrij concept voor u verzorgen. U 

kunt hiervoor een afspraak maken met een van onze vormgevers. Deze maakt, op 

basis van het uurtarief, samen met u een omslag en uitnodiging naar uw wensen. 

Vormgeving door andere vormgever

als u uw omslag en uitnodiging laat vormgeven door iemand anders dan ons, is 

het verstandig om hem of haar contact met ons te laten opnemen over de manier 

waarop en wanneer bestanden het beste aangeleverd kunnen worden. 

Vormgeving in eigen beheer

Gaat u zelf de vormgeving verzorgen dan hebben we hier een aantal belangrijke 

adviezen voor u.

Dit katern is gedrukt op 90 grams gebleekt 

houtvrij offset papier
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	 30 omsLaG

VormgeVingsadVieZen

programma

programma’s die u kunt gebruiken voor het vormgeven van uw omslag en uitnodi-

ging zijn:

•		Adobe	Illustrator

•		Adobe	Photoshop	(resolutie	minimaal	600	dpi	in	verband	met	de	tekst)

•		CorelDraw

•		Indesign

gebruik nooit powerpoint of presentations. deze programma’s heb-

ben een te lage resolutie om tot een goede drukkwaliteit te komen.

platril

Een platril is de verticale vouw op de voor- en achterzijde van het omslag. De platril 

loopt 7 mm uit de rug.

titel

start met de titel minimaal 1 cm (ivm de platril) uit de rug en 1 cm uit de rechterkant 

van het proefschrift.

aflopend beeld

Laat	het	omslag	en	uitnodigingskaart	rondom	3	mm	aflopen.	Het	bruto	formaat	van	

het	omslag	17,3	cm	is	dus	inclusief	afloop.	De	afloop	is	nodig	om	bij	het	schoon-	

snijden	van	het	boek	een	witrandje	te	voorkomen.	In	deze	3	mm	mag	dan	ook	geen	

tekst staan. 

17,3	cm 17,3	cm7,6 cm

7 cm 17 cm 17 cm

2
4

,1
 c

m

2
4

,6
 c

m omslag

voorzijde
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 omsLaG	 31

rugdikte berekenen

om de rugdikte te kunnen berekenen moet u het totaal aantal pagina’s delen 

door de delingsfactor van het door u gekozen papier. De uitkomst is de rugdikte in 

millimeters. 

delingsfactor is:

 19 voor het 100 grams hVmc silk (papier)

 16 voor het gebleekt (wit getint) 90 grams houtvrij offset papier

 15,5 voor het ongebleekt (getint) 90 grams houtvrij offset papier

uitnodigingskaart

De uitnodigingskaart wordt op hetzelfde drukvel gedrukt als het omslag. De ruimte 

voor	de	uitnodigingskaart	is	maximaal	70	x	300	mm.	Wanneer	u	uw	uitnodigings-

kaart	rechthoekig	maakt	in	formaat	70	x	235	mm	(1x)	is	deze	bij	de	prijs	inbegre-

pen. tegen een redelijke prijs kunt u uw kaart(en) ook in andere formaten en in 

diverse figuren laten stansen. maak de hoogte van de boekenlegger niet meer dan 

235	mm,	anders	steekt	deze	buiten	het	boekje.	Laat	ook	de	uitnodigingskaart(en)	

3	mm	rondom	aflopen	om	een	witrandje	bij	het	schoon	snijden	te	voorkomen.

Bestanden aanleveren

Graag uw omslag en de uitnodigingskaart(en) in 2 aparte pDf-bestanden, maar 

gelijktijdig, aanleveren.

eén of twee kleuren omslag

als u voor een omslag met één of twee kleuren kiest, drukken we in pms-kleuren. 

U kiest zelf de kleur uit onze pms-kleurenwaaier. De pms kleur gedrukt op het 

omslag is dan gelijk aan de kleur uit de pms-kleurenwaaier.

afbeeldingen

De afbeeldingen moeten in bestandsformaat tiff in grijswaarden / greyscale op-

geslagen worden. Gebruik geen rGB of Lab kleuren. hierna kunnen ze ingevoegd 

worden in het vormgevingsprogramma. Wanneer u in corelDraw werkt, controleer 

dan onder de Bitmap-modus of de afbeeldingen echt in grijswaarden of greyscale 

staan. Let er op dat wanneer uw foto’s tekst bevatten deze worden omgezet naar 

lettercontouren of outlines.
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	 32 omsLaG

fonts

Gebruik truetype (tt), type 1 (t1/ps) of opentype (otf) fonts. Van de tekst altijd 

lettercontouren of outlines maken.

Vier-kleuren (full color) omslag

Een omslag in vier-kleurendruk of full color wordt gedrukt in (c)yaan, (m)agenta, 

(y)ellow en blac(k).

afbeeldingen

De afbeeldingen moeten in bestandsformaat tiff of Eps opgeslagen worden 

met de kleurruimte cmYk voordat ze in het vormgevingsprogramma gebruikt kun-

nen worden. Let op, geen rGB of Labkleuren gebruiken. Wanneer u in corelDraw 

werkt, controleer dan onder de Bitmap-modus of de afbeeldingen echt in cmYk 

staan. Let er op dat wanneer uw foto’s tekst bevatten deze worden omgezet naar 

lettercontouren of outlines.

fonts

Gebruik truetype (tt), type 1 (t1/ps) of opentype (otf) fonts. Van de tekst altijd 

lettercontouren of outlines maken.

Perinatal development and nutrient 
utilization in chickens

Effects of incubation conditions

R. Molenaar 

Perinatal developm
ent and nutrient utilization in chickens  

 
    R

. M
olenaar

OmslagRoosbw.indd   1 25-6-10   12:06
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 omsLaG	 33

omslagVeredeling

Laminaat is een transparante folie dat wordt aangebracht ter bescherming van het 

drukwerk op het omslag. U kunt kiezen uit:

•		Glans

•		Mat

•		Mat	in	combinatie	met	Spot	UV	Lak

Er is geen verschil in kwaliteit tussen de verschillende laminaatsoorten. het basis-

laminaat is mat. mat is iets besmettelijker dan glans. mat laminaat zwakt de  

intensiteit van de kleuren iets af. Voor een glanzend laminaat wordt het laminaat 

machinaal bewerkt. Glans laminaat geeft de kleuren nog meer intensiteit. spot UV 

Lak is een glanslaagje op bepaalde delen van het (matte) omslag om deze meer 

nadruk te geven. 

speciale effecten op het omslag

flappen

Een flap aan het omslag is een verlenging van het omslag aan de voor- en/of 

achterzijde, die naar binnen wordt (en) gevouwen. flappen aan het omslag worden 

gebruikt voor:

•		Het	uitnodigingskaartje

•		Informatie	over	de	auteur

•		Full	color	foto’s,	waarnaar	in	het	binnenwerk	verwezen	wordt

Wanneer	een	omslag	op	het	standaard	omslagpapier	met	het	formaat	van	360	x	510	mm	

wordt gedrukt, kunt u voor 1 flap van maximaal 80 mm kiezen. Let wel, een cover met 

flap is 1 mm korter dan het binnenwerk. natuurlijk kunt u, tegen een meerprijs, ook 

voor een bredere flap kiezen of een flap aan zowel de voor- en achterzijde van het 

omslag en ook een uitnodigingskaart. Vanwege de bindmethode die we hanteren kan 

een flap maximaal 12 cm breed zijn. 

stansen

Een stans is een bepaalde vorm of ‘gat’ in het omslag. op de pagina erachter 

wordt vaak iets gedrukt zodat je naar het binnenwerk kan kijken door het omslag 

heen. Voor een stans maken we een plankmes. We hebben een aantal standaard 
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plankmessen op voorraad. indien u een stans in uw omslag wenst, informeer dan 

naar de mogelijkheden van de plankmessen en houd rekening met een langere 

productietijd en meerkosten.

praegen

praegen is een techniek waarbij een reliëf wordt aangebracht in het (omslag) kar-

ton, verhoogd of verdiept. hiervoor moet een praeg gemaakt worden. informeer 

naar de mogelijkheden en houd rekening met een langere productietijd en meer-

kosten.

Bindmethoden

Er zijn verschillende manieren om een proefschrift af te werken, te binden. 

We beschrijven hier de drie meest voorkomende bindmethoden die we kunnen 

toepassen op offset en digitaal gedrukte proefschriften.

genaaid gebrocheerd

Gebrocheerd wil zeggen dat het boek een zachte, buigzame kaft heeft. De drukvellen 

worden eerst tot katernen gevouwen, waarna de katernen met garen door het hart en 

met garen aan elkaar worden genaaid. Dit is de meest duurzame vorm van afwerken 

en bijna met ieder papiersoort mogelijk. met offset drukken dient het totaal aantal 

pagina's deelbaar te zijn door 8. met digitaal drukken is dit 16 of 20.

garenloos (gelijmd) gebrocheerd

Bijna alle andere namen welke gebruikt worden voor het afwerken van boeken 

zijn gelijmde manieren van inbinden. hoewel de lijmen de laatste jaren sterk zijn 

verbeterd, is deze manier van afwerken toch altijd minder sterk dan genaaid 

gebrocheerd. Voor deze manier van afwerken zijn gladde papiersoorten minder 

geschikt. Bij garenloos dient in offset drukken het totaal aantal pagina's deelbaar 

te zijn door 8, met digitaal drukken is dit 2.

hard gebonden

De boeken hebben na afwerking een harde onbuigzame kaft. ze kunnen een 

bedrukte omslag hebben of met stof omplakt zijn en voorzien van een goud of 

zilver opdruk. het binnenwerk is meestal genaaid. Deze vorm van afwerken is 

zeer duurzaam.
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drukklare pdf-Bestanden aanleVeren

nadat u de offerte heeft bevestigd ontvangt u per email van ons, naast de order-

bevestiging en het ordernummer, een uitgebreide instructie voor het maken van 

Drukklare pDf-bestanden. indien u niet beschikt over een goede pDf-creator dan 

stellen wij u een gratis pDf-creator ter beschikking.

pdf-bestanden

De beste manier om uw bestanden aan te leveren voor zowel het binnenwerk 

als het omslag zijn pDf-bestanden. Lever voor zowel binnenwerk, omslag, als de 

uitnodigingskaart(en) een apart pDf-bestand aan. zorg ervoor dat bij het maken 

van het pDf bestand dat alle fonts en figuren vanuit het vormgevingsprogramma 

worden ingesloten. Voor de instellingen zie onze website www.proefschriften.nl

fonts

ook de letterfonts moeten ingesloten kunnen worden. is dit niet het geval, dan is 

de pDf-creator niet geschikt om er een pDf bestand van te maken welke geschikt 

is voor drukken. Geef in de pDf-creator onder fonts aan de locatie waar de fonts 

zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld: c:\WinDoWs\fonts\ en welke fonts u allemaal ge-

bruikt heeft zodat deze kunnen worden ingevoegd. 

kleuren

als het in uw pDf-creator mogelijk is om convert all colors to cYmk in te stellen 

kiest u deze optie voor de pagina’s met kleur. Voor de zwart/wit pagina’s kiest u 

rGB convert to Gray Gamma 2.2. als u deze mogelijkheden niet heeft de kleur 

ongewijzigd laten.

pdf-bestanden uploaden

Geef de bestanden zinvolle namen, waarin in ieder geval uw naam en ordernummer 

zijn verwerkt en een korte beschrijving. ook dient de chronologische volgorde van de 

bestanden duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld: 01- uw naam - ordernummer - toevoeging
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puBliceren en isBn

isBn-service gVo | p+l

U kunt een isBn krijgen via GVo | p+L. Via onze website www.proefschriften.nl kunt 

u een isBn aanvragen met gebruik van onze prefix. het gebruik van onze prefix 

scheelt u erg veel administratieve handelingen. als extra service plaatsen wij uw 

uitgave in de fondslijst op onze website met een link naar uw e-mail adres. Via deze 

link kan uw boek rechtstreeks bij u besteld worden. zorg er voor dat uw actuele 

e-mail adres bij ons bekend blijft. 

 
Wij claimen geen rechten op de copyrights, deze blijven volledig onder uw 
verantwoordelijkheid en u bent vrij om tijdens bijeenkomsten, lessen etc. uw 
boeken te verkopen. alle opbrengsten zijn voor u.

uw boek uitgeven via een uitgeverij

Uw proefschrift kan worden uitgegeven via een (wetenschappelijke) uitgeverij. De 

uitgeverij heeft dan de copyrights en zorgt voor het drukken, de promotie- en de 

verkoop van het boek. Bij een uitgeverij betaalt u zelf in de meeste gevallen de 

productiekosten. Daarnaast onderhandelt u over een deel van de opbrengst per 

verkocht boek. U vraagt rechtstreeks een offerte aan bij de uitgever voor de publi-

catie en productie van uw proefschrift. Wij kunnen u in contact brengen met een 

wetenschappelijke uitgever.

uw boek uitgeven via de universiteit

Bij de meeste universiteiten kunt u ook een isBn verkrijgen, meestal via de biblio-

theek van de universiteit. sommige universiteiten stellen hun isBn verplicht. De 

universiteit is de uitgever en kan aanspraak maken op de copyrights. informeer van 

tevoren naar de voorwaarden op uw universiteit. Een voordeel is dat de universiteit 

wereldwijd goed traceerbaar is. 

u wordt zelf uitgever

U vraagt bij bureau isBn nederland een prefix nummer aan. met dit nummer bent u 

uitgever met alle rechten en plichten. met uw prefixnummer kunt u één of meerdere 

malen een isBn aanvragen. zeker als u in de toekomst van plan bent nog andere 

boeken uit te geven is dit een goede optie. het adres is: Bureau isBn nederland: 

Erasmusweg	10,	4104	AK	Culemborg,	Postbus	360,	4100	AJ	Culemborg,	

T	0345-475855,	F	0345-475895,	E	isbn@centraal.boekhuis.nl,	www.isbn.nl



Artikel 1: Definities 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 
de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de
opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;

c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven,
optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het
met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken,
verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van
teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de
meest ruime betekenis van het woord;

d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 
tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten 
overeenkomsten. 

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever 
zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen
van toepassing zullen zijn. 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte

aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of
soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot 
het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt
verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het
aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat
door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te

annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de
leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag. 

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van
periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 
is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)

en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten

prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting
tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen
het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar
partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg
gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de
daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend. 

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen,
indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven 
of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene
voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs
respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische
industrie als redelijk beschouwd bedrag. 

minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een 
minimum van € 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering 

ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent. 
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken

in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige mede-

werking te verlenen aan de aflevering van de krachtens 
de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De
opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand
in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom
daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden,
met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeen-
gekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever
draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer
wordt mede begrepen transmissie van data door middel van
het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending
met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van
zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs
dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het
tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te
leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever. 

Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering

heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen
uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever
wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden 
niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging 
of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid 
niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door 
hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productie-
capaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst
door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering
door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het onverwijld beantwoorden van vragen van de
leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen 
als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen
van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 
van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het
vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde,
is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet
meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. 
De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeen-
komst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed 

na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van 
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. 
De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en 
de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 
14 dagen na aflevering.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs 

te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van materialen, half-
fabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, 
van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, 
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheids-
heffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het 
algemeen, omstandigheden die met een en ander
vergelijkbaar zijn. 

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatie-
dragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of data-
bestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door
de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en
alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de
leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken
dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijker-
wijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit
de aard van de te verwerken materialen en producten zijn
grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen
indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder
begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na 
de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,
druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de 
grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken,
indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie
althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeen-
gekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de

prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te
kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij
aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even-
bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebreke-
stelling door de leverancier is vereist. 

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen
aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens 
de betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de
leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel
daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat
de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen
nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden
zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot 
een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 
van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf
de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente,
of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. 
De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente
in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van 
een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot
betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, 
is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en 
de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten 

Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie
gedeponeerd op 6 april 2007 onder nr. 68/2007 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. 

© 2007 
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen 
te Amstelveen
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prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven
het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn
van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als 
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen
van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk is. 

5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen
partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft
doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. 

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten
aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan
dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch
middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie-
media.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet 

op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- 
of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te 
onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd 
of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. 

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever 
geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 

3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van
deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en

anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding 
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij 
van geringe betekenis zijn. 

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het 
totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel 
bepaalde zaken betreft. 

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis 
te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeen-
gekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of
minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkings-
drukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of 
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht
respectievelijk verrekend. 

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier
en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens 
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leverings-
voorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. 
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier 
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens 
de op de levering van deze materialen en halffabrikaten
betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden,
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier 
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke

uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming
van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien
het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of
vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke 
uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit
artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit
artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van half-
fabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en
zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de
verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door
middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging
verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de

nakoming van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de

bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als
dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkings-
moeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en
evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de
later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde
materialen of producten. 

5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als
houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid
of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het
aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de
eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde
materialen of producten en niet deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en 
de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de
leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het
loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,
noch voor het beschadigen van door hem van de opdracht-
gever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken
materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben
ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of
anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere
moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking
of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en
producten te wijzen.

8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc.
van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en
producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. 
De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden
de ongebruikte materialen en producten alsmede de
evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de

overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend,
indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen. 

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stop-
zetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek
aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie-
opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoer-
beperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-
levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten
door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en
andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt
als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de 
opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding. 

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de

overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig
bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de
vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade
aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door 
de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van
deze materialen of producten en deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en 
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij
krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem
terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden
wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Geschillen; Scheidsgerecht voor de 
Grafische Industrie

1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van
de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier
dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten,
zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het
reglement van de stichting Scheidsgerecht voor de Grafische
Industrie, gevestigd te Amstelveen aan de Startbaan 10
(postbus 220, 1180 AE Amstelveen). 

2. De in het vorige lid van dit artikel bedongen arbitrale
geschillenbeslechting is slechts van toepassing indien
tenminste een van partijen ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst, lid of associé of buitengewoon lid was van 
de Koninklijke KVGO en de aanhangig te maken vordering
(niet zijnde een tegenvordering) meer dan € 2.500,00 in
hoofdsom bedraagt. 

3. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart
dat dit het geval is.

4. De arbiters zullen rechtspreken als goede mannen naar
billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht
gebonden te zijn.

Artikel 22: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever
wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, 
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, data-
bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten
die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
1912 of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het
recht van de industriële eigendom dan wel het recht met
betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever
vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of
regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden
gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in
rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier
door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op
deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteurs-
recht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van
de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke 
productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende
werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod 
of op de factuur zijn vermeld. 

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren 
of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulp-
middelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vorm-
geving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of
voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteurs-
recht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier
bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het
kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier
het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in 
de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van 
de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik
tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc. 
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productie-

middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macro-
montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempel-
platen en randapparatuur, blijven het eigendom van de
leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, 
in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken
aan de opdrachtgever af te geven.

3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en
zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid 
tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van

de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde
zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,
draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten
aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat 
er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier 
van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken
wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich 
te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de
bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de
opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding
van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op 
alle zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met de leverancier door hem in de macht 
van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde 
materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeen-
gekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor
deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van
een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te
beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies
van de leverancier vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeen-
gekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor 
benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d.
te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de
leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat 
de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de 
producten door de leverancier houdt niet in de erkenning
dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten 
vermelde hoeveelheid is ontvangen. 

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever
ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de
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grafische Begrippen

aflopende pagina’s: hele pagina’s, vlakken, foto‘s of lijnen die de buitenrand van 

het drukwerk raken. het drukwerk loopt van de pagina af, zonder witrand. op het 

drukvel	lopen	deze	beelden	3	mm	van	het	beeld	af.

afwerken: alle handelingen die nadat een vel gedrukt is, nodig zijn om tot een 

eindproduct te komen.

auteurscorrectie: iedere verandering die een auteur in zijn/haar tekst aanbrengt 

die niet het gevolg is van een fout van de drukker.

auteursrecht: op teksten die u schrijft, krijgt u automatisch auteursrecht. Dat 

houdt in dat alleen u als schrijver bepaalt wat er met uw werk gebeurt, of en 

hoeveel exemplaren ervan mogen worden gemaakt en of en hoe uw werk ver-

spreid mag worden. aan het geven van toestemming voor publicatie, bijvoorbeeld 

in boekvorm of in een krant of tijdschrift, kunt u allerlei voorwaarden verbinden, 

bijvoorbeeld dat u daar een bepaalde vergoeding voor krijgt.

Binden: papier aan elkaar bevestigen. Dit kan zijn: losse bladen of katernen van 

4,	8,	16	of	32	pagina’s.	De	meest	voorkomende	afwerkingsvormen	zijn:	genaaid	

gebrocheerd, garenloos gebrocheerd of hard gebonden.

Binnenwerk: het boekblok, alles wat binnen het omslag zit.

Boekblok: Een aantal katernen vormen samen een boekblok waar omheen een 

omslag wordt gelijmd.

Breedlopend papier: De vezels in het papier liggen evenwijdig aan de korte zijde 

van het papier.

Brocheren: het vervaardigen van boeken en tijdschriften door het samenvoegen 

van meerdere drukvellen tot een boek of brochure middels garen of metalen niet, 

met een zachte kaft.

cmyk: cyaan, magenta, Yellow en black. ook wel, vierkleurendruk of full colour 

druk genoemd.
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corps (korps): De lettergrootte + de normale regelafstand (interlinie). Dus de 

ruimte van de onderzijde van de ene regel tot de onderzijde van de volgende regel. 

normaal gesproken wordt de grootte van de letter uitgedrukt in punten.

ctp: computer to plate. het systeem waarbij vanaf digitale bestand direct druk-

platen worden gefabriceerd. De techniek van nu!

digitaal drukken: is een hoogwaardige manier van printen. Uw bestand wordt 

vanuit een computer geprint op het 17 x 24 cm formaat.

digitale aanlevering: aanlevering van digitale bestanden. Dit zal in de meeste 

gevallen een pDf-bestand zijn.

digitale proef. Waar ter wereld u zich ook bevindt, u kunt altijd de bestanden die 

klaar zijn om op drukplaat gezet te worden via internet controleren op een pc.

dpi (dots per inch): De resolutie van printers, fotozetmachines en rasters. De 

meeste drukkerijen werken met 1200 dpi of meer.

drukvel: Vel papier waarop gedrukt gaat worden. Voor het binnenwerk is dit een 

vel	van	52	x	72	cm.	Voor	het	omslag	een	vel	van	36	x	51	cm.

drukzijde: Een kant/zijde van het drukvel.

font: Een complete set van letters in een bepaald lettersoort (b.v. arial met stan-

daard, bold, italic etc.)

garenloos gebrocheerd (gelijmd): Losse bladen worden aan elkaar verbonden 

door een lijmlaag of katernen worden vergaard, vervolgens in de rug gefreesd en 

dan gelijmd. Vervolgens worden de boekblokken in een omslag gelijmd. Dit is een 

minder sterke verbinding, dus ongeschikt voor veel gebruikte brochures/boeken. 

totaal aantal pagina’s is deelbaar door 2.
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genaaid gebrocheerd: De drukvellen worden gevouwen tot katernen. katernen 

worden in het hart versterkt met garen. katernen worden met garen aan elkaar 

genaaid tot een boekblok, daar omheen wordt een omslag gelijmd met eventueel 

dubbele ril en zijbelijming. Dit is een hoogwaardige kwaliteit. totaal aantal pagina’s 

is deelbaar door 8 of 16.

gesatineerd papier: papier dat extra glad is gemaakt door het tussen rollen glad 

te wrijven en daarna te bewerken met kalander.

gramgewicht: Benaming voor de massa per oppervlakte van papier, aangegeven 

in grammen per vierkante meter, aangeduid als g/m2. Deze aanduiding zegt in prin-

cipe niets over de dikte van het papier. U kunt dit omrekenen door het gewicht te 

delen door de lengte en breedte van het papier. Bijvoorbeeld: 5 gram / 0,297 meter 

/ 0,21 meter = 80 g/m2.

greyscale/grijswaarden: De reeks van tinten in het verloop van zwart naar wit. 

Wordt gebruikt voor het scannen van zwart/wit foto’s.

halfmat papier: Gradatie van satinage (satineren), gladheid ook wel ‘silk’ ge-

noemd bij gestreken papier. zit tussen gesatineerd en mat papier in.

hardgebonden: Een met papier of stof omplakt hard omslag dat middels een 

schutblad met het binnenwerk wordt verbonden. het binnenwerk is meestal een 

genaaid boekblok.

header / Banner: kopregel over gehele breedte van de pagina

houthoudend papier: houthoudend papier is op zodanige manier behandeld dat 

er nog veel lignine in de celstof zit. om van hout celstof te maken moeten de vezels 

uit het hout worden “ontsloten”. Dit kan gedaan worden op mechanische wijze. Er 

wordt bij dit proces weinig lignine verwijderd. het papier is niet helder wit en ver-

geeld sterk.

houtvrij papier: houtvrij papier is een aanduiding voor een papiersoort die aan-

geeft dat de celstof die gebruikt is voor de productie van dit papier zo sterk behan-

deld en gebleekt is dat er nog weinig lignine aanwezig is. houtvrij papier als term is 

misleidend omdat de grondstof voor deze papiersoort wel degelijk hout is. 
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illustraties: foto’s, plaatjes en figuren

inch: Engelse lengtemaat = 25,4 mm

inschiet: De hoeveelheid papier of karton dat nodig is voor het instellen van een 

drukpers en de afwerking.

inslagschema: Een schema dat aangeeft hoe de pagina’s op het drukvel moeten 

worden gedrukt, zodat ze na te zijn gevouwen en gebrocheerd op de juiste volgorde 

staan. middels een inslagschema kan ook bepaald worden waar fullcolor foto’s en 

plaatjes het best geplaatst kunnen worden.

interlinie: Witruimte tussen twee regels.

isBn: het internationaal standaard Boeknummer (isBn) is een unieke titeliden-

tificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante 

producten op te slaan in computers van bibliotheken,  importeurs, distributeurs en 

boekhandels. het doel van het isBn is dat elke titel snel en eenvoudig is terug te 

vinden in databestanden.

kapitalen: hoofdletters

karakter / letter: Letter

katern: Gevouwen drukvel van 4, 8, 12, of 16 pagina’s, meerdere katernen achter 

elkaar vormen het boekblok / binnenwerk van een boek/brochure.

karton: papiermateriaal met een gramgewicht hoger dan 170 g/m².

kleurenprint proef: Een kleurenproef van fullcolor figuren, die door een geijkte 

printer wordt uitgeprint. De kleuren geven een redelijke indicatie van het uiteinde-

lijke drukresultaat. 

kleurscheiding: het scheiden van een kleurenillustratie in de basis drukkleuren 

cyaan, magenta, Yellow en black (cmYk).
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kopij: De te zetten tekst. U dient een bestand met foutloze tekst aan te leveren en 

een print-out voorzien van aanwijzingen zoals kapitaaL, vet, cursief, enz.

kopregels: De regels die boven aan een verhaal of hoofdstuk staan.

lay-out: schets/ontwerp over hoe een pagina eruit moet zien (stramien)

laminaat: Dunne transparante kunststoffolie die op het papier wordt gelijmd, 

duurzame bescherming tegen vuil, stof of krassen.

langlopend papier: De vezels in het papier liggen evenwijdig aan de lange zijde 

van het papier.

machine coated papier (gestreken): papier dat wordt geproduceerd door het 

papier door een serie metalen rollers te laten lopen voorzien van een kalk of por-

selein aarde laag. het is mogelijk om zeer fijne figuren op dit papier af te drukken. 

het papier is verkrijgbaar in gesatineerd, halfmat/silk of silk. mat papier is tegen-

woordig populair omdat het prettiger leest in kunstlicht. machine coated matte pa-

piersoorten winnen aan populariteit omdat een reflectie vrije weergave van afbeel-

dingen mogelijk is.

marges: Wit ruimte(n) buiten het tekstblok van een pagina.

•	 Kopwit:	De	wit	marge	aan	de	bovenzijde	van	het	tekstblok.

•	 Rugwit:	De	witmarge	tussen	het	tekstblok	en	de	rug.

•	 Staartwit:	De	witmarge	tussen	het	tekstblok	en	de	onderkant.

•	 Zijwit:	De	witmarge/ruimte	tussen	het	tekstblok	en	de	zijkant	van	de	pagina	die	

aangesneden wordt.

•	 Links	lijnend:	Tekstkolommen	waarvan	de	voorzijde	gelijk	zijn.

•	 Rechtslijnend:	Tekstkolommen	waarvan	de	achterzijde	gelijk	zijn.

•	 Gecentreerd:	De	tekst	wordt	in	het	midden	van	de	pagina	geplaatst.

•	 Uitvullen:	De	tekst	vult	de	hele	regel:	de	witruimten	(spaties)	tussen	de	woor-

den worden verminderd of vergroot om de juiste lengte te krijgen.

offerte: prijsopgave.

omvang: het aantal pagina’s van het boek.
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ongestreken papier: papier dat niet voorzien is van een strijklaag. het bestaat 

uit bewerkte houtvezels, lijm- en hulpstoffen om het geschikt te maken voor druk-

ken, printen, schrijven of tekenen. ongestreken papier kan wit, gekleurd, houtvrij, 

houthoudend en uit gerecycled papier gemaakt worden.

oplage: het aantal te drukken boeken

opmaakprofiel / stramien: overzicht van lettertypes en groottes welke gebruikt 

gaan worden voor leestekst, paragraafkopjes, hoofdstukkopjes, onderschriften en 

vastgelegde afspraken van een lay-out over de zetbreedte, zetspiegel/tekstblok, 

paginering enz.

opmaken / lay-outen / vormgeven: het compleet maken van pagina’s zodat 

deze direct op drukplaat kunnen worden uitgedraaid. tekst wordt via het beeld-

scherm op de juiste stand gezet, zonodig voorzien van grafische commando’s. De 

juiste lettertypes en het beeldmateriaal wordt ingevoegd.

pdf-proef: Digitale proef via e-mail.

papierformaten uit de a-reeks: papierformaat waaraan drukvellen zijn gerelateerd.  

pixel: ander woord voor ‘beeldpunt’. zo bestaat een foto uit verschillende pixels, 

met allemaal verschillende kleuren (of grijswaarden) die het beeld vormen. hoe 

meer pixels op een cm² (dpi), hoe scherper het beeld wordt. 

Formaat Lengte (cm) Breedte (cm)

A0 84,1 118,9

A1 59,4 84,1

A2 42 59,4

A3 29,7 42

A4
standaard
print/copy
formaat

21 29,7

A5 14,8 21

Letter
amerikaans a4 21,5 27,9

a1

a0

a2

A3
a4

a
5

a
5
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 Van onDErzoEk tot BoEk 47

pms: pantone matching system. meest gebruikte gestandaardiseerd kleuren 

mengsysteem. tegenhanger is bijvoorbeeld: raL-kleuren voor de Verf/Bouwin-

dustrie. 

prepress: al het voorbereidende werk wat gedaan moet worden voor iets gedrukt 

kan worden. (Van vormgeven tot drukvorm maken). 

print-out: Een geprinte versie op papier van de opmaak van het binnenwerk of omslag. 

meestal gebruikt wanneer de opmaak door GVo | p+L gedaan wordt.

punt: Behalve het leesteken punt, is de punt ook een typografische maataandui-

ding.	(1	punt	=	0,36	mm)

rasteren: het beeld van een foto omzetten in puntjes zodat het gedrukt kan 

worden. 

recycled papier: Een papierkwaliteit welke geheel of gedeeltelijk is gemaakt van 

vezels afkomstig van papierafval.

registeren: het nauwkeurig op elkaar passen van de tekstblokken aan de twee 

zijden van het papier. 

resolutie: De resolutie geeft de kwaliteit aan van gerasterde foto’s. aangeduid in 

Dpi. hoe hoger de resolutie, hoe beter de kwaliteit.

schoondruk: Een drukkersterm voor de druk van de voorzijde van een drukvel.

schoon snijden: De manier van afsnijden van het boek nadat het omslag er om-

heen is bevestigd.

schreven: De schreven van een letter zijn de boven en onder streepjes, zitten deze 

er niet aan dan spreekt men over schreefloze letters. 

schutbladen: Bij hardgebonden boeken, d.m.v. de schutbladen voor en achter wordt 

het binnenwerk (het boekblok) door de binder aan het boek verbonden.

snijtekens: kruizen die buiten het te bedrukken beeld aangeven waar het beeld 

afgesneden moet worden.



 48 inhoUD

D
it 

ka
te

rn
 is

 g
ep

rin
t 

op
 9

0
 g

ra
m

s 
on

ge
bl

ee
kt

 h
ou

tv
rij

 o
ff

se
t 

pa
pi

er

steunkleur: Een extra drukkleur op een drukzijde, waarmee je extra accenten kunt 

aanbrengen

subkopjes: kopjes die in het tekstblok staan om de tekst in stukken te verdelen.

sulfaatkarton: stevig houtvrij karton

tekstblok: het gedeelte van de pagina waarbinnen de tekst is geplaatst, zonder 

kop- en voettekst.

teksteffecten (stijlen): Bold/Vet, cursief/italic, Bold cursief/Bold italic.

testbestand: pDf bestand met de meest kritische pagina’s uit het binnenwerk.

uitlijnen / laten lijnen: Er voor zorgen dat tekst en beeld op één lijn staan of een 

haakse hoek maken met elkaar.

(spot) uV-lak: Ultra Violet lak hoogglanzend. meestal gebruikt voor delen van een 

afbeelding met glans te benadrukken.

Verlooptint / gradient: Een tint dat van licht naar donker verloopt.

Vier-kleurendruk / full colordruk: kleurendruk in cyaan, magenta, Yellow en 

black (cmYk) met deze vier kleuren kunnen alle kleuren gedrukt worden.

weerdruk: De druk van de achterzijde van een drukvel.

werkbare dagen: De dagen waarop normale wijze gewerkt wordt. Uitgesloten zijn 

zaterdag, zondag en nationale  feestdagen.

Gebruikte afbeeldingen zijn uit de proefschriften van: a. schrier, r.s.a. de Vreeze, t.a. nutma, 
m.c. de Groffau, W. Westerink, h. van den Broek, k.-j. tielrooij, r. molenaar


