
Aanleverspecificaties filmbestanden en alternatieve content 

Geaccepteerd filmbestand (industrie standaard): DCP 

Deadline: uiterlijk 1 werkdag voor de productiedatum voor 11.00 uur is de schijf of upload bij ons 

binnen. 

Let op: indien de film niet om 11.00 uur bij ons is aangeleverd wordt deze niet in behandeling 

genomen en zal de testviewing of screening worden geannuleerd. 

Verzending:  

 Op een schijf: 

o Harddisk, SSD of USB. 

o NTFS, Mac of ExtFS2/3 geformatteerd (geen ExFAT of APFS). 

 Zet het bestand in een map met de volledige titel van de film 

 Zet op de envelop: t.a.v. de Cabine, filmtitel, vertoningsdatum, zaal, naam en telefoonnummer 

contactpersoon. 

 DCP encrypted? Stuur de kdm naar kdm@eyefilm.nl met jouw contactpersoon in cc. De KDM 

Delivery Data kun je hier vinden. 

Verzending via FTP-server:  

 Login via FTP cliënt zoals FileZilla of Cyberduck: 

o Host: ftp2.eyefilm.nl 

o Username: FTP-SalesEvents 

o Password: CuA4bZV4jrOrg@hs 

 Zet in de bestandsnaam: volledige filmtitel, vertoningsdatum, versienummer, framerate (FPS).  

 Stuur een e-mail naar jouw contactpersoon zodra de upload volledig is. Pas na deze 

bevestiging gaan wij aan de slag voor je.  

Uitzondering filmbestand: Prores422 (in .MOV of .MXF container) 

Aanlevering: ten minste 7 dagen voor de productiedatum per harddisk of FTP-server (zie hierboven). 

In uitzonderlijke gevallen en in overleg accepteren wij ook Apple Prores 422, mits het filmbestand 

voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 In resolutie 1920x1080 (1.78 ofwel 16:9 aspect) 

 Stereo geluid  

o 5.1/7.1 geluid downmixen naar Prologic/LtRt 

o Geen surround 

 Ingebrande ondertitels 

 Progressive (geen interlaced of HDR) 

Let op: indien het Prores bestand afwijkt van bovengenoemde voorwaarden, zullen verwerkingskosten 

à € 47,50 ex. btw per uur op nacalculatie worden doorberekend. 

Inloopslide 

Aanlevering: uiterlijk 7 dagen voor de productiedatum via e-mail.  

Kenmerken:  

 In resolutie 1920x1080 

 72 DPI 

 JPEG of TIFF 

 Tip: geen witte achtergrond 
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