Aanleverspecificaties

Voor een vloeiend verloop van uw order is het van belang dat het aangeleverde digitale document direct bruikbaar
is. Dit voorkomt vertragingen die invloed kunnen hebben op de levertijd van uw order.
Aanlevering bestanden:
• Bij voorkeur een PDF of open (InDesign) bestand, anders .eps of .ai in lettercontouren.
Let op! Lettercontouren maken de letter vaak iets dikker in het gedrukte exemplaar!
• Wij adviseren u open (InDesign) bestanden - voorzien van gebruikte logo’s, foto’s, lettertypes etc. altijd in te pakken als Zip-file.
• Bestanden tot en met 10 Mb kunnen gemaild worden.
• Grotere bestanden kunne op onze FTP server gezet worden.
Vraag hiervoor een gebruikersnaam + wachtwoord bij ons aan.
• Eventueel bestanden opsturen op een CD of DVD.
Open bestanden
Open bestanden ontvangen wij graag met alle gebruikte logo’s, foto’s, lettertypes etc. Controleer voor aanlevering
of het document de juiste kleuropbouw heeft! Mocht dit niet in orde zijn dan kunnen er bij correctie door ons
dtp-kosten berekend worden.
Fonts
Alle gebruikte fonts (scherm en printerfonts), ook de in PhotoShop en/of Illustrator gebruikte fonts meeleveren.
Fonts niet handmatig vet, cursief, outline, etc. maken. Gebruik het juiste font daarvoor.
Kleurgebruik
Geen RGB-kleuren gebruiken in de opmaak.
Als u met steunkleuren werkt, gebruik dan de kleuren uit de SOLID COATED waaier en gebruik geen cv, cvu en cvc
kleuren door elkaar, dit wordt namelijk gezien als aparte kleuren.
Tip: Maak ter controle een kleurgescheiden print zodat u kunt zien hoeveel scheidingen er gemaakt worden, of
doe dit in de kleurscheidingsoptie van de software.
Geef de juiste overvul (trapping) zodat de kleuren goed sluitend te drukken zijn.
Naamgeving
Korte, duidelijke naamgeving en geen spaties en/of vreemde tekens gebruiken.
Afloop (ook wel bleed genoemd)
Items die van de bladspiegel moeten aflopen graag minimaal 3 mm laten aflopen.
Beeldmateriaal
De optimale beeldresolutie moet bij een 100% plaatsing voor drukwerk 300 dpi zijn en voor printwerk 200 dpi.
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