Aanleverspecificaties drukwerk.
kleur
• Voor full-colour drukwerk het bestand opmaken in CMYK kleuren.
• Voor pantone drukwerk de pantone kleur(en) meegeven in het document.
• Let op dat de inktbezetting in uw document niet hoger is dan 280% en voor afbeeldingen 260%.
Is dit wel zo, dan kan het drukwerk gaan afgeven en of smetten.

Afloop en marge
• Het bestand dient aangeleverd te worden met een afloop van 3 mm rondom. De afloop wordt van het drukwerk afgesneden
voor een mooi resultaat zonder witranden. Let op dat de opmaak van het document doorloopt in de afloop om witranden te
voorkomen, plaats geen belangrijke elementen in de afloop omdat deze afgesneden zullen worden.
• Houd voor belangrijke elementen zoals tekst een veilige marge van 3 mm vanaf de snijrand aan.
Snijtekens

Aanbevolen werkruimte
Blijf met belangrijke info 3 mm van de kant af.

3 mm afloop/bleed

Schoongesneden eindformaat

Afbeeldingen
• Houd voor de afbeeldingen in het document een resolutie aan van 300 DPI voor een mooie scherpe kwaliteit.
Als dit niet mogelijk is raden wij een minimale resolutie aan van 150 DPI maar zeker niet lager.

letters en lijnen
• De lettertypes die je gebruikt dienen ingesloten te worden in de PDF.
Als je de mogelijkheid hebt is het nog beter is om de teksten in het opmaakbestand om te zetten naar lettercontouren.
• De tekst dient een minimale lettergrootte van 6 pt te hebben. Is uw tekst kleiner? Dan is het risico groot dat het onleesbaar
wordt.
• Bij gebruik van lijnen in het document moeten deze minimaal een lijndikte van 0.25 pt hebben. Bij diapositieve lijnen geldt
een lijndikte van 0.5 pt. Bij gebruik van dunnere lijnen loop je het risico dat deze dicht lopen.

Aanleveren
• Wij raden u aan uw bestand op te maken met Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand weg te
schijven als 1 laag en aan te leveren als drukklare PDF. Scxhrijf je document weg als PDF/X-1a:2001.
• Controleer uw PDF op transparanties en overdruk. Zorg ervoor dat u in Adobe Acrobat de optie ‘’overdrukvoorbeeld
gebruiken’’ op altijd heeft staan. Zo ziet u hoe het drukwerk er uiteindelijk uit zal komen te zien en of u misschien per
ongeluk overdruk in uw document heeft.

