
Aanleverspecificaties

Bestanden aanleveren
- Bestanden tot 5 MB kunt u mailen naar: walterklep@reclamexperts.nl.
- Bestanden van meer dan 5 MB kunt u via www.WeTransfer.com naar ons versturen.
Zet altijd duidelijk uw bedrijfsnaam, contactpersoon, en eventueel o�ertenummer in het onderwerp.

Adobe Illustrator 
- sla uw bestanden op met Adobe Illustrator (versie vanaf CS5) eps of pdf (vectoren bestand).
- Teksten omgezet naar lettercontouren / outlines.
- Plaats geen snijtekens in het ontwerp, deze worden meegedrukt.
- Maak uw bestand op ware grootte (1 op 1) en houdt er rekening mee dat de buitenste rand evt.
wordt voorzien van spanringen. Plaats op de rand dus geen belangrijke informatie.
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- voor het aanleveren van afbeeldingen raden wij een resolutie aan van 300 DPI. 
Een afbeelding met een resolutie van minder als 150 DPI raden wij ten zeerste af.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. 
Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het 
lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, 
geel en zwart bij elkaar opgeteld).

Adobe Photoshop
- Sla uw bestanden op met Adobe Photoshop (versie vanaf CS5) als JPEG of TIFF met de hoogste
kwaliteit (geen compressie).
- Teksten omgezet naar lettercontouren / outlines.
- CMYK-kleuren, minimaal 80 DPI.
- Plaats geen snijtekens in het ontwerp, deze worden meegedrukt.
- Maak uw bestand op ware grootte (1 op 1) en houdt er rekening mee dat de buitenste rand evt.
wordt voorzien van spanringen. Plaats op de rand dus geen belangrijke informatie.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator 
of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF
pro�el PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve 
bestanden kun je jpg of ti� (1 laag) aanleveren.

Wij controleren de door u aangeleverde bestanden altijd voordat deze in
productie worden genomen. Dit is een service, wij zijn dus niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten in het ontwerp / verkeerde opmaak.


