
INFORMATIE DIGITAAL AANLEVEREN

● Uw programmabestand moet een bestandsnaam hebben die als volgt is samengesteld:

AANBIEDER_UITZENDDATUM_HERHAALDATUM_FORMAAT.MPG

bijvoorbeeld:  DEMETTV_150912_HH180912_16X9.MPG

● Nadat u dit document hebt ingevuld slaat u dit op als bestand op dezelfde mediadrager waarop 

u ook uw programma inlevert (bijvoorbeeld externe harddisk, memorystick, data-dvd, etc.).

U gebruikt hiervoor dezelfde bestandsnaam als het programma maar dan met de extensie 'pdf', 

bijvoorbeeld:  DEMETTV_150912_HH180912_16X9.PDF

● Uw programma, eventuele reclameblokken én dit ingevulde formulier moeten minimaal 5 uur 

voor uitzending worden ingeleverd bij Publieke Omroep Amsterdam. Uitzendingen met een 

uitzendtijdstip vroeger dan 15.00 uur moeten de dag vóór uitzending worden ingeleverd.

● Inleveren kan op werkdagen tussen 09:30 en 17:00 uur. Inleveren tussen 17.00 en 22.00 uur of 

in het weekend uitsluitend op afspraak. Bel hiervoor naar storingsnummer 020 - 330 40 50.

● Bevat uw programma (mogelijk) schadelijke beelden voor kinderen (zie 'Kijkwijzer' hieronder), 

dan moet u uw programma minimaal 3 werkdagen voor uitzending inleveren bij SALTO.

Vul onderstaand formulier volledig in. Alle rood omlijnde vakken zijn verplichte velden.

Programma
Programma-aanbieder:

uitzenddatum: uitzendtijd:

herhalingsdatum 1: uitzendtijd:

herhalingsdatum 2: uitzendtijd:

herhalingsdatum 3: uitzendtijd:

beeldformaat: 

Reclame
● U kunt voor het begin en/of na het einde van uw programma een reclameblok uitzenden als dit  

voldoet aan de door Publieke Omroep Amsterdam opgestelde regels en Algemene Voorwaarden.

● Sla uw reclameblok(ken) op als apart bestand op de gegevensdrager en voeg vóór de bestands-

naam toe: R1 (reclameblok 1) of R2 (reclameblok 2):
R1_AANBIEDER_UITZENDDATUM_HERHAALDATUM_FORMAAT.MPG

R2_AANBIEDER_UITZENDDATUM_HERHAALDATUM_FORMAAT.MPG

Bij ieder nieuw programma moeten altijd nieuwe reclameblokken worden meegeleverd, óók als  

deze hetzelfde zijn!

● Let op: u dient voor iedere reclame afzonderlijk vooraf een reclameovereenkomst in te leveren 

bij SALTO. Raadpleeg de reclameregels op www.salto.nl/extranet.

Nee, ik wil geen reclameblok rondom mijn programma uitzenden

Ja, ik wil een reclameblok voor het begin van mijn programma uitzenden (R1)

Ja, ik wil een reclameblok na het einde van mijn programma uitzenden (R2)

Ja, ik wil een reclameblok voor het begin én na het einde van mijn programma uitzenden (R1+R2)

http://www.salto.nl/extranet/extra_handleiding_reclame.asp
http://www.salto.nl/extranet/


Programma-aanbieder 
contactgegevens eindmontage / aanlevering:

naam:

telefoonnummer: e-mail adres:

Kijkwijzer
Bevat bovenstaand televisieprogramma, of onderdeel van dit programma, één of meerdere van de 

volgende elementen: geweld, angst, seks, discriminatie, grof taalgebruik, drugs- en alcohol-

misbruik, en kan het daarom schadelijk zijn voor kinderen?

Nee 

Ja (minimaal 3 werkdagen voor uitzending inleveren)

Dat zou kunnen, ik weet het niet zeker (minimaal 3 werkdagen voor uitzending inleveren)

Verklaring 
Aanbieder verklaart hierbij dat bovenstaand programma voldoet aan de eisen en uitzend-

criteria zoals opgenomen in de Uitzendovereenkomst met Publieke Omroep Amsterdam en de 

daarbij behorende algemene voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende 

onderdelen:

● de Reclameregelgeving zoals die geldt voor Publieke Omroep Amsterdam;

● de (Media)wet;

● de Kijkwijzer-regels, opgesteld door het NICAM;

● het programma maakt geen inbreuk op rechten van derden, zoals auteursrecht of enige ander 

intellectueel eigendomsrecht.

Eventuele schade voor het niet of onjuist naleven van de Uitzendovereenkomst met Publieke 

Omroep Amsterdam is voor rekening van de programmamaker.

Vragen
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Publieke Omroep Amsterdam.

Piet Heinkade 181 E

1019 HC Amsterdam

tel: +31(0)20 – 638 63 86

info@salto.nl

www.salto.nl

http://www.salto.nl/extranet/extra_kijkwijzer.asp
http://www.cvdm.nl/
http://www.salto.nl/extranet/extra_handleiding_reclame.asp
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