Aanleverspecificaties
Een goed stuk drukwerk begint met een goed ontwerp én een technisch goede opmaak.
Om jouw bestand te kunnen verwerken hebben we een PDF document van je nodig.
Pas onderstaande basis-specificaties toe voor het best mogelijke resultaat.
• Beeldkwaliteit	Foto’s moeten een minimale effectieve resolutie hebben van
250 DPI. En uiteraard ook een goede scherpte en belichting.
• Lettertypen / fonts	Zet voor het maken van je pdf alle gebruikte fonts om naar
lettercontouren. Dit voorkomt eventuele verrassingen achteraf.
• Afloop	Zet altijd 3 mm extra beeld rondom je document zodat we aflopend
kunnen schoonsnijden. Vergeet dit niet aan te vinken bij het
exporteren naar de PDF.
• Markeringen	Wij verwerken alleen PDF’s zonder snijtekens, kleurbalkjes, etc.
Laat deze opties dus weg bij het maken van de PDF.
• PDF preset	Gebruik als export profiel PDF/X-1a:2001 - PDF versie 1.3.
Zet de kleur uitvoer op ‘converteren naar doelprofiel CMYK Coated
FORGRA39’. En zet eventuele gebruike steunkleuren (PMS) om naar
process kleuren (CMYK).

Controle en opmaak uitbesteden

• Afmeting netto

85 x 55 mm

• Afloop benodigd

3 mm rondom

• Afmeting aanleveren

91 x 61 mm

• Minimale resolutie

250 DPI effectief

3 mm

Visitekaartjes

3 mm

Als een aangeleverd bestand niet goed reproduceerbaar is laten we je dit altijd vooraf weten.
En als je wilt passen we het voor je aan, ons uurtarief voor opmaak en ontwerp is € 1,10 per minuut.
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• Pagina’s	Voor- en achterzijde mogen
in het zelfde document.

marge 4 mm

3 mm

Tip
Uiteraard kun je ook een staand kaartje maken. Dan wordt de
breedte 55 mm en de hoogte 85 mm. In beide gevallen zijn de
aanleverspecificaties verder gelijk.
Andere afmetingen of gevouwen kaartjes zijn in overleg ook
mogelijk. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.
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