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AANLEVERSPECIFICATIES

Hieronder staat beschreven hoe u uw bestanden het beste kunt aanleveren.
Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.

BIJ VOORKEUR! als Adobe Acrobat (PDF)
* Uw bestanden omzetten naar pdf geschikt voor drukwerk.
U kunt hiervoor het beste een standaard instelling gebruiken zoals het profiel
“PDF/X1-a 2001” of het profiel “afdrukken met hoge kwaliteit”
* Inclusief 3 mm afloop. Snijtekens moet aanstaan.
* Alle afbeeldingen omzetten naar CMYK. Dit kun je bijvoorbeeld in Photoshop doen.
Zo niet, dan worden RGB kleuren hier omgezet wat kan leiden tot kleurverschil.
* In ieder geval alle fonts insluiten.
* Altijd alles samenvoegen tot 1 laag.
Adobe Indesign (t/m versie C3)
Als u uw document in Indesign aanlevert, gebruik dan altijd de optie “pakket”. Deze optie
vindt u in het menu “bestand”. Hierbij worden alle gebruikte lettertypes en beelden in een
map verzameld en creëert u een complete ordermap. Als u werkt met Indesign onder
Windows, dan graag aanleveren als PDF. Als wij open bestanden moeten verwerken die
onder Windows gemaakt zijn kan er ook hier tekstverloop ontstaan. Voor het maken van
deze PDF bestanden gelden dezelfde instellingen als bovenvermeld.
Adobe Illustrator (t/m versie C3)
Als u uw document in illustrator aanlevert vanuit de Windows omgeving, zorg er dan voor
dat de lettertypes omgezet zijn naar lettercontouren. Bij documenten gemaakt op de Mac
levert u de gebruikte lettertypes mee. Lever ook alle gekoppelde illustraties mee.
QuarkXPress (versie 6.5)
Als u uw document in Quark wilt aanleveren, dan graag via
“verzamel voor servicebureau” inclusief lettertypes en illustraties. Alleen via Apple, anders
pdf maken zoals bovenstaand omschreven.
Microsoft Word (bij digitaal printwerk)
U kunt ook bestanden aanleveren gemaakt met Microsoft Word. Let dan wel op de
volgende zaken. Afbeeldingen moeten van voldoende resolutie zijn.
* Minimale resolutie 250-300 dpi
* CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
* Denk aan de afloop van uw document
* Een afdrukvoorbeeld meeleveren om eventuele onvolkomenheden te ontdekken.
* Nogmaals: Maak liever een correct pdf bestand van uw word-document en controleer
deze.
* Eventueel lettertypes bijvoegen.
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