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Etikettering 
Algemeen 

Op de etiketten worden een aantal gegevens opgenomen voor plaatsing binnen de bibliotheek. Dit 
gaat ondermeer om het genre, de auteur, landeninformatie, SISO-nummer of het niveau. 

De bron voor deze gegevens is voor Nederlandse klanten de GGC (Gemeenschappelijk 
Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse bibliotheken). Voor Vlaamse klanten is de 
bron de Vlaamse Catalogus (VLACC) zoals beheerd door Cultuurconnect. 

De genre-etiketten worden steeds aangebracht op 7 mm van de onderkant van het materiaal en in 
het midden van de rug. 

Formaten: 2 cm x 4 cm voor de kleine etiketten en 2 cm x 9 cm voor de grote etiketten. 

Voor uw bibliotheek: indien uw etiket afwijkt van de standaard bekijken wij samen met u hoe wij de 
etiketten kunnen aanleveren volgens uw richtlijnen inzake lettertype, iconen, gebruik SISO en ZIZO, 
aanduidingen en dergelijke. 

Wij leveren een maximaal aantal boeken aan met etiket. Op uw vraag kunnen wij bij publicatie 
nagaan of de door uw bestelde boeken al van etiketinformatie zijn voorzien. Indien niet, dan 
wachten wij nog even af met verwerken en etiketteren en kijken gedurende een bepaalde termijn 
dagelijks opnieuw na of de boeken al voorzien zijn van etiketinformatie in Open Vlacc. Deze termijn 
wordt samen met uw bibliotheek besproken. 

Wij leveren een maximaal aantal boeken aan met etiket. Op uw vraag kunnen wij bij publicatie 
nagaan of de door uw bestelde boeken al van etiketinformatie zijn voorzien. Indien niet, dan 
wachten wij nog even af met verwerken en etiketteren en kijken gedurende een bepaalde termijn 
dagelijks opnieuw na of de etiketinformatie reeds beschikbaar is. Deze termijn wordt samen met uw 
bibliotheek besproken. 

 

1. VLAANDEREN 

BOEKEN 

MedioEurope is 100% gekoppeld met Open Vlacc. Op het moment waarop de boeken worden 
verwerkt wordt een etiket aangemaakt met de meest recente Open Vlacc-info. MedioEurope volgt 
bij de aanmaak van de etiketten de Vlaamse standaard. Hierop is één uitzondering: de verwoording 
van de auteur op het etiket kan aangepast worden op maat van de bibliotheek. Indien bv. de auteur 
Van den Broeck heet, kan de bibliotheek kiezen voor de vermelding ‘BROE’ of ‘VAND’ 

VOLWASSENEN FICTIE BELGIË 
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VOLWASSENEN NON-FICTIE BELGIË SISO  

 

 

NON-FICTIE BELGIË ZIZO 

 

KLEUTERBOEKEN (BELGIË) 

Kleuterboeken worden voorzien van een 2x4 rugetetiket of van een 2x9 etiket dat wordt gekleefd in 
de rechterbovenhoek op de voorkaft van het boek. Default wordt dit voor de klant ingesteld op het 
2x9-etiket. 
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JEUGDBOEKEN (BELGIË) 

Jeugdetiketten fictie betekent: 

 - correcte kleurcode per leeftijdscategorie 
- vermelding 'makkelijk lezen', 'grootletterboek', 'luisterboek' of 'taalaanduiding' 
- icoon en vermelding genre 
- deelaanduiding bij series 
- verwoording van de auteur (met of zonder voorvoegsel) 
- waar voorzien, wordt voor de eerste leesboekjes ook een AVI-niveau aangegeven 

 

Default staat het 'oude' AVI-niveausysteem ingesteld. 

 

 

Jeugdetiketten non-fictie: hierbij heeft u de keuze tussen het horizontale 2x9 etiket (icoon op rug, 
etiket op voorkant boek) en het verticale 2x9 etiket (rug boek). Default wordt dit ingesteld op het 
horizontale etiket. 
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2. NEDERLAND 

MedioEurope is 100% gekoppeld met GGC. Op het moment waarop de boeken worden verwerkt 
wordt een etiket aangemaakt met de meest recente GGC-info. 

VOLWASSENEN FICTIE NEDERLAND 

 

VOLWASSENEN NON-FICTIE NEDERLAND 

  

JEUGD NEDERLAND 

 

 

Voor de tarieven van onze kastklare verwerkingen verwijzen wij u naar onze tarieflijst 
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3. DVD 

MedioEurope levert ook DVD’s met etikettering volgens volgende standaarden: 

 Het etiketformaat is 2 cm (B) op 4 cm (H) 

 wordt rechts bovenaan op de front gekleefd 

Het etiket bevat volgende elementen: 

 Jaartal van aanschaf : vb. 2016 

 4 eerste letters van de reeks/filmtitel : vb. GAME (of Thrones) 

 Indicatie Serie/Film (optie) : vb. Serie 

 Seizoen : vb. Seizoen 6 
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4. Strips 

MedioEurope levert ook strips met etikettering volgens volgende standaarden: 

 Het etiketformaat is 2 cm (B) op 4 cm (H) 

 wordt rechts bovenaan op de front gekleefd 

Het etiket bevat volgende elementen: 

 Jaartal van aanschaf : vb. 2016 

 4 eerste letters van de reeks: vb. URBA (Urbanus) 

 

 

 


