
Indien er in onze prijsofferte sprake is van aanlevering van digitale bestanden wordt er altijd uitgegaan van een drukklaar 

PDF-bestand. Wij werken met een volledig geautomatiseerde digitale PDF-workfl ow. Drukklare PDF-bestanden moeten alle 

componenten bevatten die instaan voor een juiste verwerking volgens de internationale standaarden van de Ghent Workgroup 

(www.gwg.org).

Aanleveren van een drukklaar PDF-bestand:

 -  een PDF gecreeërd vanuit Acrobat Distiler

 -  alle gebruikte lettertypes dienen ingevoegd te zijn

 -  uw document voorzien van een symetrische afl oop van minstens 2mm en van snijtekens

 -  resolutie halftoonbeelden: 300dpi en bewaard als jpg of eps (geen bmp)

 -  resolutie bitmapbeelden: 600dpi of meer

 -  geen RGB-beelden, alles dient CMYK te zijn of grayscale en zwart-wit

 -  indien wordt gewerkt met steunkleuren, enkel PMS-kleuren gebruiken

  GÉÉN gebruik maken van eigen kleuren vb. grasgroen, cocacolarood, hemelsblauw, cacaobruin, ...

 -  alle transparantie dient afgevlakt te worden

 -  geen gebruik maken van ingekleurde TIFF-bestanden

 -  beelden plaatsen in uw document tussen 50 en 150% van het originele bestand

 -  geen OPI

 -  PDF-bestand niet aanleveren als spread maar per pagina aanleveren

 -  PDF-bestand kan bestaan uit verschillende pagina’s

 -  let op overdrukinstellingen (pdf kan visueel oké zijn maar druktechnisch niet)

 -  aanleveren als portret (alle pagina’s in dezelfde richting)

 -  correct kleurprofi el gebruiken coated of uncoated

 -  stansvorm, blinddruk, foliedruk, ril en/of perforatielijn, spot-UV, ... steeds aanleveren als een afzonderlijke 

  100% steunkleur in overdruk ofwel als een extra pagina toevoegen.

Indien u aanlevert in OPEN bestanden:

 Aanleveren van digitale bestanden vanuit grafi sche opmaakprogramma’s

 steeds voorzien van opmaak, alle gebruikte beelden en lettertypes.

 Aanleveren vanuit Illustrator kan als PDF-, EPS- of AI-bestand (tekst in lettercontouren omzetten).

 Aanleveren vanuit Photoshop kan als PDF-, EPS-, JPG- of PSD-bestand.

 Gebuikte tekst zal minder scherp/afgelijnd zijn bij het eindresultaat.

 Aanleveren vanuit andere programma’s: WORD, Publisher, Excell, Powerpoint, ...

 Deze dienen in overleg met ons te gebeuren omdat er zich meerdere problemen kunnen voordoen naar resolutie, 

 lettertypes en kleuren. Er is altijd de mogelijk om een testpagina aan te leveren.

Bij bestanden die door ons gecorrigeerd moeten worden, aangepast moeten worden naar het juiste drukformaat, voorzien 

moeten worden van afl oop, ... zal een extra kost aangerekend worden. Deze kost zal berekend worden aan het huidige uur-

tarief.

Hoe aanleveren van digitale bestanden?
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Enkel voor lichtreclame:

Meeste drukwerk:
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