
Aanlevering voor online filmvertoning 
Specificaties NFF –  versie 1.0 
 
Er zijn legio codecs en containers beschikbaar om digitale content uit te renderen. Om 
ervoor te zorgen dat uw content op de beste manier vertoond kan worden, heeft het 
Nederlands Film Festival een aantal richtlijnen opgesteld voor de manier waarop digitale 
content aangeleverd kan worden, in overeenstemming met onze editing-mogelijkheden en 
de hardware die gebruikt wordt om content af te spelen.  
 
Houd u zich alstublieft aan onderstaande richtlijnen, anders kunnen we niet garanderen dat 
we het materiaal voor vertoning kunnen accepteren.  
 
Voor meer informatie: Vimeo heeft een meer diepgaande uitleg van de verschillende 
vormen van content op https://vimeo.com/help/compression 
 
 

Specificaties voor aanlevering 
 

Container  Quicktime Movie (.mov) or .mp4 
Multi-file containers (i.e. MXF/wav, IMF) worden niet geaccepteerd 

Codec H.264, +/- 20Mbit for 1080p, CRF 18 of lager 
Apple ProRes 422 
H.264 heeft de voorkeur ivm  redenen rondom bandbreedte. Alle content zal 
gerendered worden naar H.264 ABR packages voor vertoning 

Resolutie Max 4K 
Anamorphic content wordt niet geaccepteerd 

Framerate 23.98, 24, 25, 29.97 and 30 fps wordt geaccepteerd 
23.98 or 30 heeft de voorkeur voor online vertoningen 

Kleur Rec.709 or Rec.2020 color primaries 
HDR wordt standaard niet ondersteund, neem contact op als er een HDR-grade is 

Audio - 2 channel LtRt mix, 2 channel stereo mix of 6-channel mix  
6 channel audio zal naar stereo gedownmixed worden 

Audio dynamic 
range 

Stuur de home-theatre audio mix in, wanneer deze beschikbaar is 
Cinematic audiomixes zijn vaak tedynamisch for comfortabele thuisvertoning 

Ondertitels Ondertitels kunnen burned-in zijn of aangeleverd in WebVTT of 
SRT format 

Timing 1 frame silent black voorafgaand en eindigend in een single black 
frame. Geen kleurenbalken, syncpiep of klok.  
Snij de film naar enkel de content, geen extra toevoeging of zwart voor of achteraf  

Title Safety Houd ondanks dat dit een online vertoning is de Title Safety norm 
aan (zie volgende pagina) 



Title Safety  
 
Er bestaat een kans dat bij projectie een klein gedeelte van het beeld aan de rand wordt 
weggesneden. Elke cinemascherm is anders, en de DCI-norm laat enkel het gebruik van 
masking toe om een mooie projectie te maken. Hieronder volgt daarom een korte 
introductie van de zogenaamde title safety. Zorg ervoor dat titels, teksten en essentiële 
beeldinformatie binnen de title safe area vallen. 

 
 
Meer informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Safe_Area 
 
Als er vragen zijn rondom dit document, neem contact op met uw contactpersoon bij het 
Nederlands Film Festival.  
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