
Technische fiche | aanleveren spots, programma’s

Bij toelevering van reclamespots aan RTV | TV PLUS verbindt de klant/leverancier zich ertoe de onderstaande 
voorschriften te hebben nageleefd, in regel te zijn met eventuele SABAM aangifte of andere auteursrechterlijke 
verplichtingen en verklaart zich akkoord dat RTV | TV PLUS het recht heeft de reclamespot of programma te weigeren 
als deze niet voldoet aan deze technische voorschriften.

Format  SD PAL – CCIR-601 – 720 x 576 pixels – aspect ratio 16:9 1.42 (Full-Height Anamorphic)
  HD PAL 1920 x 1080 pixels Square pixel  (let op: HD formaten worden gedownscaled naar SD)
Framerate  25 frames/50 fields per seconde
Field Order interlaced lower field first of progressive scan
Video  videolevel max. 100%
Audio   48Khz PCM uncompressed – 16bit – stereo – audiomix op -9dBFS.
Codecs:   Quicktime DV PAL – AVID DNxHD - Mpeg4 (H.264) - MXF OP1a 

Andere formaten of codecs zijn niet toegestaan. RTV|TV PLUS kan indien niet correct aangeleverd de uitzending 
weigeren of tegen betaling de conversies naar gewenste format en codecs uitvoeren, met een minimumkost van 75€ + 
BTW. De kosten zullen worden doorgerekend aan de leverancier.

 verzenden naar:
 RTV|TV PLUS – t.a.v. Lies Vits
 Lossing 16
 2260 Westerlo
 België

 
 
 verzenden naar publiciteit@rtv.be

 Ga naar deze link en upload de file naar onze Dropbox:
 http://bit.do/RTV-TVPLUS
 

Reclamespots/trailers dienen de dag van uitzending ten laatste om 10u in ons bezit te zijn. Voor uitzendingen tijdens 
het weekend ten laatste op vrijdag om 10u. Voor uitzendingen op feestdagen, de dag voordien om 10u.
Volledige uitzendingen via Dropbox of WeTransfer dienen ten laatste 2 dagen voor uitzending in ons bezit te zijn.

De bestandsnaam verwijst eenduidig naar de titel van het programma en uitzenddatum. 
Volgende naamgeving wordt aanvaard: Leverancier_uitzenddatum_programma_versienummer
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