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Alle door Geostick gedane offertes en met haar gesloten overeenkomsten maken deel uit van de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

AANLEVERINGSINSTRUCTIES DATABASEBESTAND

 • De juiste manier om een databasebstand aan te leveren is in een Excel-file
 • Per etiket alles onder elkaar in 1 kolom
 • Verschillende formaten of andere variaties? Dan kunt u een andere map gebruiken.
 • Maar ook hier geldt weer: alles onder elkaar in 1 kolom
 • Etiket met meerdere gegevens? Dan 1 etiket per rij
 • Zie onderstaande voorbeelden:

                Juist aangeleverde database; alles in 1 kolom.

                  Bijbehorend soort label.
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      Juist aangeleverde database; per label 1 rij.

          Bijbehorend soort label. Lege plek op label is lege plek in database.
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      Juist aangeleverde database; per label 1 rij.

      Bijbehorend soort label.

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met ons als u vragen heeft over specifieke labels of andere vragen over databases 
en het aanleveren ervan. Wij beantwoorden uw vragen graag. De kosten voor het aanpassen van verkeerdaangeleverde 
databases zijn € 80 per uur. De aangepaste database wordt daarna ter goedkeuring aan u voorgelegd.


