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BEELD- en/of GELUIDMATERIAAL AANLEVEREN

Indien u eigen beeld- en/of geluidmateriaal wilt aanleveren dient deze op werkdagen, 
48 uur vóór de plechtigheid te worden aangeleverd, zodat deze getest kan worden. 
Voor uitvaarten op maandag dient het beeld- en/of geluidmateriaal op de vrijdag ervoor 
vóór 12 uur te worden aangeleverd.
De digitale bestanden kunnen worden aangeleverd op CD, DVD, USB-stick of via de email 
naar ons worden verstuurd (info@oleahof.nl). Indien u foto- en/of videomateriaal via de email 
verstuurt graag de originele bestandsgrootte aanhouden! Wilt u bestanden e-mailen die groter 
zijn dan 20MB dan kunt u deze naar ons versturen via het programma WeTransfer (www.wetransfer.com). 

De door u aangeleverde beeld- en/of geluidsdragers (CD, DVD, USB-stick) worden door Oleahof Uitvaartzorg 
gecontroleerd op de bij ons aanwezige apparatuur. De beeld-/geluidsdragers worden niet volledig bekeken/
beluisterd, zij worden steekproefsgewijs getest. 

FILM
Een eigen gemaakte presentatie/video graag aanleveren als MP4-bestand.
Ons beeldscherm in de aula van de Oleahof is Full-HD breedbeeld, dus de optimale resolutie voor een 
eigen presentatie is 1920 x 1080.
Gratis programma’s om zelf een film te maken zijn o.a. OpenShot Video Editor of iMovie op de Mac.
Let erop dat video’s die gemaakt zijn met een telefoon wel horizontaal gefilmd zijn. Indien de video verticaal 
is gefilmd kantelt onze apparatuur de video!

FOTO’S
Indien u losse foto’s op USB aanlevert, controleert u dan goed of de foto’s in de juiste stand staan (horizontaal/verticaal)
Losse foto’s worden standaard getoond in alphanummerieke volgorde. Wilt u een specifieke volgorde voor de foto’s 
denk er dan om om de nummering als volgt te doen: 001, 002, 003 enz. 
Mocht er tijdens het tonen van de losse aangeleverde foto’s, muziek worden afgespeeld moet u er rekening mee 
houden dat de tijdsduur van muziek en de tijdsduur van de slideshow niet gelijk zijn. Foto’s hebben een standaard
tijdsduur van 10 seconden. Dus worden er 6 foto’s per minuut getoond.
Als dit niet wenselijk is kunt u het beste zelf een compleet gemonteerde film maken en aanleveren zoals hierboven 
beschreven staat.
Maximale resolutie voor foto’s is 1920 x 1080.

POWERPOINT
Powerpoint presentaties kunnen worden afgespeeld door deze zelf te bedienen tijdens de plechtigheid op uw eigen 
laptop met hdmi aansluiting. Oleahof Uitvaartzorg speelt de powerpointpresentatie dus niet vanuit de studio af!

BEELD- en/of GELUIDMATERIAAL AANLEVEREN (www.wetransfer.com)
1 - Stuur de bestanden naar info@oleahof.nl 
2 - Vermeld in het onderwerp de naam van de overledene en de datum en tijd van de uitvaartplechtigheid 
3 - Lever muziek aan in MP3 formaat 
4 - Geef per muziekstuk de titel en artiest aan 
5 - Lever de beelden aan in JPG-formaat en of video in MP4

AANSPRAKELIJKHEID / SPOTIFY
Oleahof Uitvaartzorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storing door zelf gebrande dvd’s/cd’s, het niet 
tijdig of verkeerd aanleveren van eigen beeld- en/of geluidmateriaal en eventuele schade aan eigen aangeleverd materiaal. 

Zoals duidelijk wordt gemaakt in de gebruiksvoorwaarden van Spotify, is Spotify alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 
Dit betekent dat Spotify niet openbaar mag uitzenden of afspelen in commerciële ruimtes.


