
 
 
 
 
 
 
Download informatie NOS bulletin per 1 juni 2019 
 
NOS levert twee soorten bulletins aan ter download.  
 
1. Het algemene NOS bulletin. 
Dit bulletin wordt 24/7, 365 dagen per jaar aangeleverd met als enige uitzondering 20.00 op 4 mei. 
Het bulletin bestaat alleen uit tekst, geen nieuwsfragmenten. De lengte van dit bulletin is 2 minuten. 
Dit bulletin mag uitsluitend uitgezonden worden op/rond het hele uur na aanlevering. 
 
Het bulletin is beschikbaar voor download vanaf 57 minuten over het hele uur en kan worden 
gedownload tot xx:02. 
Het bulletin wordt aangeleverd in een aantal file-formaten: 
- nosnieuws.mp2: 256Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 2. Genormaliseerd naar -3dB 
- nosnieuws.mp3: 192Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 3. Genormaliseerd naar -9dB 
- nosnieuwsnuldb.mp3: 256Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 3. Genormaliseerd naar -0,5dB (ivm 
overshoots) 
- nosnieuws.wav: Windows PCM, 48KHz, 16 bits. Genormaliseerd naar -9dB 
 
2. Het NOS-op-3 (voorheen NOS-Headlines genoemd) bulletin. 
Dit bulletin wordt op werkdagen aangeboden van 07.00 tot 23.00. In het weekend van 10.00 - 17.00. 
Tijdens feestdagen geldt een ander schema, wat minimaal 1 week vooraf wordt gecommuniceerd via 
de mailinglist van de NLPO. 
 
Het bulletin bestaat uit tekst en nieuwsfragmenten. De lengte van dit bulletin is door deze 
fragmenten iets flexibeler en ligt gemiddeld tussen de 110 en 140 seconden. 
Dit bulletin mag uitsluitend worden uitgezonden op/rond het hele uur na aanlevering. Het is derhalve 
geen bulletin wat bedoeld is om uitgezonden te worden op het halve uur, als ‘hoofdpunten van het 
nieuws’ bulletin. 
 
Het bulletin is beschikbaar voor download vanaf 57 minuten over het hele uur en kan worden 
gedownload tot xx:02. 
Het bulletin wordt aangeleverd in een aantal file-formaten: 
- nosheadlines.mp2: 256Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 2. Genormaliseerd naar -6dB 
- nosheadlines.mp3: 256Kbps, 48KHz, MPEG Audio Layer 3. Genormaliseerd naar -6dB 
 
3. NOS hoofdpunten-bulletin 
We bieden het bulletin aan op weekdagen (maandag t/m vrijdag) om 06.30, 07.30, 08.30, 12.30, 
16.30, 17.30 en 18.30. Op officiële feestdagen die op een 'doordeweekse'-dag vallen is het bulletin 
ook beschikbaar. Downloaden kan vanaf xx:27. 
 
De downloadlinks voor het hoofdpunten-bulletin zijn gelijk aan die van het algemene NOS bulletin.  
 
 
 

 

 


