
 

VOORWAARDEN OPLEVERING FILMKOPIE TEN BEHOEVE VAN OPSLAG EN 
CONSERVERING DOOR EYE 
 
De belangrijkste functie van de contractuele verplichting tot het schenken van uw 
filmproductie en bronmaterialen aan het Eye is het waarborgen van de lange 
termijn conservering en opslag van het Nederlands audiovisueel erfgoed. De 
duurzame opslag van de bronmaterialen maakt dat we in staat worden gesteld in 
de toekomst nieuwe kopieën en/of digitale formaten te produceren op de standaard 
die dan gangbaar is. 
 
Het traject van de overdracht van het materiaal ziet er als volgt uit:  
 
I. Voor de post-productiefase van de filmproductie dient de producent via e-mail 
contact op te nemen met Eye om de overdracht in gang te zetten. Hierbij moet 
worden aangeven om welke titel het gaat en in welke (taal-)versie(s) en op welke 
formaten de film zal worden uitgebracht.  
 
Gelieve contact op te nemen met Eye via filmfonds@eyefilm.nl 
 
II. Vervolgens dient te worden vastgesteld welke digitale en/of analoge elementen 
en aanvullend materiaal aan Eye zullen worden overgedragen. 
 
III. Post-productiefase is voorbij en de film is afgewerkt – de leveringsprocedure: 
 
 
A) CATALOGUS- EN TECHNISCHE INFORMATIE 
Eye zal U verzoeken een opleverformulier in te vullen met catalogusinformatie en 
metadata. In dit formulier geeft U een overzicht van de in FASE I afgesproken 
formaten. De specificaties voor deze formaten vindt U hieronder is SECTIE B. U 
zult dit formulier ontvangen via e-mail en deze dient U terug te mailen naar 
filmfonds@eyefilm.nl. U kunt pas het daadwerkelijke materiaal opsturen naar het 
Eye Collectiecentrum nadat het door U ingevulde formulier is goedgekeurd. Het 
materiaal wordt aan de hand van het ingevulde formulier gecontroleerd. 

 
 
B) AANLEVERSPECIFICATIES VOOR DIGITALE FILMPRODUCTIES 
 
1. Master 
DCDM (beeld, geluid en ondertitels) 
De Digital Cinema Distribution Master (DCDM) bevat ongecomprimeerde 
bestanden van het beeld, de audio en de ondertitels van alle taalversies van de 
film. 

 
Er dient gehandeld te worden naar de DCI en SMPTE specificaties1. Alle 
(taal)versies, inclusief Nederlandse en Engelse ondertitels (wanneer beschikbaar,) 
moeten aangeleverd worden. 

                                                 
1 Voor DCI (Digital Cinema Initiatives) specificaties versie 1.2 ga naar: 
https://www.dcimovies.com/specification/; voor SMPTE en ISO normen voor DCDMs: SMPTE ST 428-
1 t/m 428-3, RP 428-4, RP 428-5, ST 428-7, ST 428-9 t/m ST 428-12 of voor ISO bekijk ISO vanaf 26 
428-1 
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- Beeld – TIFFsequentie -  inclusief textless elementen 
Bitdepth: 16bit (12bit in 16 bit) 
Color space: X’Y’Z’ 
Color Gamut: P3 of REC709 
Witpunt: bij P3: DCI/P3 (soms als D63 omschreven), D65, D60. Bij REC709: 
D65 
Gamma: 2.6 

-  Geluid 
7.1 of 5.1 theater mix – een audiobestand per kanaal (WAV, 24-bit, 48.000 Hz of 
96.000 Hz) 
LtRt theater mix (indien beschikbaar) 
Indien beschikbaar andere eindmixen (televisie, internet, DVD, etc.) 

- Ondertitels 
Onversleutelde XML-bestanden2 van de verschillende taalversies 

 
Alle elementen dienen synchroon te lopen met elkaar en dienen dezelfde lengte te 
hebben. Dit geldt ook in het geval van beeldsequenties die in aktes zijn opgedeeld. 

 
2.  Projectiekopie 
Een onversleutelde DCP (Digital Cinema Package) van alle bestaande taalversies, 
inclusief Nederlandse en Engelse ondertiteling (indien aanwezig), volgens DCI en 
SMPTE standaarden3. De DCPs kunnen op dezelfde harde schijf geleverd worden 
als de rest van het materiaal. Een CRU-schijf is dus niet nodig. 

 
3. Referentiekopie 
Apple ProRes 4444 of Apple ProRes 422 (HQ) met embedded geluid (LtRt, stereo 
of een andere eindmix). Deze referentiekopieën dienen gelijk te zijn aan de DCPs. 
Ondertitels mogen niet ingebrand zijn, maar moeten geleverd worden als 
losstaande .srt-bestanden. Indien mogelijk dient zowel een 24fps als een 25fps 
versie geleverd te worden. 

 
4. Filmgerelateerde materiaal 
Stills: ongecomprimeerde TIFF-bestanden, inclusief de naam van de fotograaf. 
 
Affiches: twee afgedrukte affiches van ieder formaat. Digitale versies dienen ook 
aangeleverd te worden, dit als ongecomprimeerde TIFF-bestanden, 1 op 1, klaar 
om gedrukt te worden. Naam van ontwerper dient vermeld te worden. 
 
Electronic Press Kit (EPK) en ander PR-materiaal: twee gedrukte kopieën van ieder 
element en digitale versies als .pdf-bestand. 
Indien aanwezig: shooting script, dialooglijst, muzikale score, opening- en 
eindcreditslijst. Allen als .pdf-bestand 

 
5. Audiodescriptie: als continuous .wav file (indien beschikbaar) 
 
 

                                                 
2 Voor specificaties zie: CineCanvas rev C; SMPTE 428-7 of SMPTE 429-5 
3 Voor DCI (Digital Cinema Initiatives) specificaties versie 1.2 ga naar: 
https://www.dcimovies.com/specification/; voor SMPTE en ISO normen voor DCPs: SMPTE 429-2 t/m 
429-10, 429-12, SMPTE 382M, SMPTE 422M, SMPTE 430-2, ITU-T X-509 
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C) MAPPENSTRUCTUUR OP DE HARDE SCHIJF 
De elementen opgenoemd in B moeten aangeleverd worden op een harde schijf in 
onderstaande mappenstructuur 

1. [filmtitel – DCDM] met submappen voor beeld, geluid en ondertitels, 
Indien de film bestaat uit meerdere reels, dan krijgen ook deze een 
eigen map. 

2. [filmtitel – onversleutelde DCPs] 
3. [filmtitel – ProRes-bestanden] 
4. [filmtitel – filmgerelateerde materiaal] 
5. [filmtitel – audiodescriptie] 

 
 

D) KOSTEN 
De kosten, inclusief de harde schijf, dienen gebudgetteerd te worden samen met 
alle andere filmkosten. De harde schijf wordt niet retour verzonden en kan niet 
opgepikt worden. 

 
 

E) LEVERING 
Het materiaal dient in één keer te worden aangeleverd op het volgende adres, met 
hierop duidelijk vermeld ‘Filmfondstraject’: 
 

Eye Collectiecentrum 
Film Conservation & Digital Access 
Asterweg 26 
1031 HP Amsterdam 

 
Levering kunnen ontvangen worden van maandag tot vrijdag tussen 10:00 en 
16:00. 

 
 

IV. Afhandeling 
Eye checkt het materiaal na ontvangst op volledigheid en bruikbaarheid voor 
conservering. Nadat het materiaal is goedgekeurd, ontvangt u binnen drie weken 
een verklaring ten behoeve van het Filmfonds. In een later stadium ontvangt u ook 
(een bijlage bij) de schenkingsovereenkomst. Gelieve dit contract te ondertekenen 
en retour te zenden. 
 
In juli, augustus en december kan de verwerkingstijd langer zijn dan gebruikelijk. 


