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Aanleveren van content
De content dient uiterlijk twee werkdagen voor de eerste uitzend en/of opname-datum, 
vóór 12.00 uur ‘s middags digitaal te worden aangeleverd bij Generations.
Dit kunt u verzenden naar onze e-mail content@generations.nl. 
Wij adviseren om dit via WeTransfer te versturen. 

Video instarts
Resolutie 1920x1080
Containerbestand MOV
Codec ProRes Proxy 422
Frame rate 25 FPS
Audio Stereo

Afbeelding instarts
Resolutie 1920x1080
Bestandsformaat .PNG, .JPG of .JPEG

Audio instarts
Bestandsformaat .WAV of .MP3

Lower Thirds
Resolutie 1920x1080 (Minimaal 200ppi)
Bestandsformaat .PNG
Side note Geen 100% zwart gebruiken in een titelbalk, wanneer dat 

wenselijk is kies dan voor 92% zwart (100% zwart wordt 
namelijk transparant)

Lower Thirds op aanvraag Geanimeerde Lower Thirds en Lower Thirds met faded of 
gedeeltelijke transparantie (Specificaties worden los verspreid  
door de projectvoorbereider)

PowerPoint presentaties
Beeldverhouding 16:9 (breedbeeld)
Lettertype Bij afwijkende lettertypes deze mede aanleveren
Video’s Geen video's in de presentaties verwerken, deze aanleveren  

volgens de aangegeven specificaties



Keynote op aanvraag
Mac presentaties Niet standaard aanwezig
Beeldverhouding 16:9 (breedbeeld)
Lettertype Bij afwijkende lettertypes deze mede aanleveren
Video’s Geen video's in de presentaties verwerken, deze aanleveren 

volgens de aangegeven specificaties

Video’s voor achtergrond decor schermen
Voor elk scherm kan een losse afbeelding, logo of video aangeleverd worden.
Resolutie 1920x1080
Containerbestand .MOV
Codec ProRes
Frame rate 25 FPS

Afbeeldingen voor achtergrond decor schermen
Resolutie Minimaal 1920x1080 (Bij voorkeur zelf gecropt naar 16:9, 

Bij aanleveren 3:2 croppen wij dit zelf) 
Bestandsformaat .PNG, .JPG of .JPEG

Logo’s voor achtergrond decor schermen
Origineel logo in vector bestand mee aanleveren ( .ai of .EPS) 
Resolutie in frame van 1920x1080 (Minimaal 200ppi)
Bestandsformaat .PNG

Opbouw studio
Achter talkshow tafel 4x 85inch led scherm 1920x1080

2x 55inch led scherm 1920x1080 
Presentatie scherm 1x scherm 6mx4m - 1920x1080
Interview plek  1x 75 inch led scherm 1920x1080
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