Bestanden aanleveren
Indien u zelf uw opmaak verzorgt, is het van cruciaal belang uw bestand geoptimaliseerd aan te
leveren. Des te beter uw bestand voldoet aan de eisen van een drukklaar bestand, des te minder
verwerkingstijd en -kosten de drukvoorbereiding met zich meebrengt.
Wij prefereren een Certified PDF of PDF.
U kan ook onderstaande formaten aanleveren:
QuarkXpress- of Indesign-bestanden (steeds illustraties en lettertypes meegeven en voor Illustrator-bestanden steeds lettertypes omzetten naar lettercontouren), .eps, .ai, .tiff, .psd of .jpeg.
Tips:
Gebruik als basis volgende opmaakprogramma’s:
InDesign, QuarkXpress of Illustrator.
Photoshop kan ook maar opgelet: dit is een fotobewerkingsprogramma dat de teksten rastert waardoor ze minder zuiver kunnen lijken.
Vanuit deze programma’s kunt u rechtstreeks een drukklare PDF schrijven.
Gebruik liefst GEEN Photopaint, Paint, PowerPoint, Word, Excel, Publisher, etc… Het kan eventueel wel voor digitale drukwerken. Bespreek dit met onze prepressdienst.
Voorzie afloop in de opmaak en bij het schrijven van de PDF (aan te duiden in de opties).
De afloop, min. 2 mm, zet u buiten het document-formaat volledig rondom. De afloop wordt achteraf weggesneden. Zet dus geen tekst in deze ruimte. Laat bijvoorbeeld enkel uw achtergrond doorlopen. Laat voldoende ruimte tussen tekst en nettoformaat of snijrand. Anders bestaat het gevaar
dat er belangrijke zaken worden weggesneden.
Beelden 300 DPI (Dots Per Inch) op 100% formaat! Een lagere resolutie omzetten naar 300 DPI
kan niet. Een hogere resolutie naar 300 DPI omzetten, dat kan wel.
P.S.: de meeste beelden die u downloadt van het internet hebben een (scherm)resolutie van 72
DPI en zijn daarom onbruikbaar voor drukwerk!
Voor quadri drukwerk: de bestanden moeten in CMYK staan: Cyaan, Magenta, Yellow, Key. Als u
files aanlevert in een andere modus, zoals RGB of Pantone, worden deze door ons omgezet naar
CMYK. Hierdoor kunnen kleurafwijkingen onstaan, bijvoorbeeld minder felle kleuren.
Indien mogelijk, hebben wij graag een printout op papier of een Jpeg van het correcte digitale bestand ter controle.

