SEPA-overschrijvingsopdrachten
TECHNISCHE KENMERKEN
KENMERKEN VAN HET PAPIER
De overschrijvingsopdrachten moeten worden gedrukt op wit papier met een gewicht van minimum
80 g/m² en maximum 90 g/m². Het papier mag niet fluorescerend zijn.
Milieuvriendelijke (o.a. chloorvrije en chloorarme) papiersoorten mogen worden gebruikt indien ze
aan de vereisten voldoen.
KENMERKEN VAN DE INKT
• Het formulier wordt gedrukt met rode inkt.
• De vermeldingen worden gedrukt met rode inkt (PMS OCR Warm Red).
• Bij gebruik van warme laserprinters moet de gebruikte inkt hittebestendig zijn.
• Quadricolor toegelaten (Warm Red wordt omgezet in 79% magenta rood en 91% geel)
• Drukken in rood op achterkant toegelaten
KENMERKEN VAN DE ACHTERGROND
Achtergrond: 120 tot 133 lijnen/duim aan 20% rood, behalve de balk met vermelding "Bij invulling
..." de vermeldingen en het banklogo, die in vlakkendruk (rood, 100%). Voor xerografisch papier:
maximum 120 lijnen per duim.
KETTINGFORMULIEREN
Wanneer de formulieren in plano worden afgedrukt, moeten ze gemakkelijk van elkaar kunnen
worden gescheiden langs een perforatielijn met microperforaties. Bij het verwerken voor
verzending moeten ze ook exact op deze perforatielijn worden gevouwen.
Kettingformulieren hebben geen microperforaties en dienen verplicht te worden afgesneden. Om
het eventuele mechanische afsnijden te vergemakkelijken, wordt samen met de lay-out op de vier
hoeken van het formulier een snijlijn gedrukt.
De begeleidingsband (pinfeedzone) draagt bij planoformulieren de vermelding "Gelieve vóór
verzending deze strook langs de perforatie af te scheuren" (corps 6 mager), dwars op de
leesrichting, basis op 3 mm van de linkerrand en gecentreerd in de hoogte. Bij gebruik van
kettingformulieren met verplichte afsnijding dient deze mededeling te worden vervangen door
"Gelieve vóór verzending deze strook langs de snijlijn te snijden". Corps en plaatsing blijven
dezelfde.
OFFICIELE DRUKFILMS
Drukkers die formulieren voor overschrijvingsopdrachten wensen te drukken, dienen de technische
papierkenmerken integraal te respecteren en moeten gebruik maken van de drukbestanden
(Nederlands, Frans, Duits, Nederlands-Frans, Frans-Nederlands, Frans-Duits, Duits-Frans,
Engels*, Nederlands-Frans-Duits*) ter beschikking gesteld op deze website.
Facultatieve vermeldingen (ook mogelijk tijdens personalisatie) indien de uitgever een bank is: de
banknaam of het banklogo op 89 mm van de onderrand; vanaf 5 mm tot 80 mm van de linkerrand.
Voorbeeldformulieren
CODES:
N = Nederlands F= Frans D = Duits NF = Nederlands-Frans FN = Frans-Nederlands FD = FransDuits DF = Duits-Frans E = Engels NFD = Nederlands-Frans-Duits
* gebruikers van deze formulieren dienen rekening te houden met de in België geldende
taalreglementeringen

