
Het goed opmaken van drukwerk is van groot belang om er voor te zorgen dat uw drukwerk 
van hoogwaardige kwaliteit is. Daarom vragen wij u rekening te houden met volgende punten 
wanneer u ons bestanden aanlevert voor het opmaken van uw drukwerk. 
Onze designer controleert uw bestand op resolutie, kwaliteit en of het bestand geschikt is 
voor uw drukwerk.

Aanleverspecificaties:
Wanneer u het artwork aanlevert gaat onze voorkeur uit naar de open bestanden. 
Dit zijn originele bestanden opgemaakt in In-design of Illustrator.

Logo’s en teksten:
Logo’s en teksten moeten aangeleverd worden in vectoren. Een vector bestand is een 
bestand dat altijd scherp blijft, ongeacht hoe groot je deze maakt. Dit vector bestand kunnen 
wij dan weer aanpassen zodat uw logo of tekst in de juiste kleur en op de juiste manier kan 
worden gedrukt.

Vectorbestanden zijn vaak op te vragen bij de ontwerp(ster) van het logo. Vaak zijn de 
volgende bestandsextensies vector: .AI PDF. en .EPS.

Heeft u geen van deze bestanden in uw bezit en kunt u niet aan deze bestanden komen? 
Dan helpt ons grafisch team u graag met het realiseren van deze bestanden! Vraag uw con-
tactpersoon naar meer informatie.

Afbeeldingen:
Afbeeldingen levert u aan in hoge resolutie. 300 DPI.

Zelf een ontwerp aanleveren:
Mocht u zelf het artwork op willen maken, dan is dat geen enkel probleem. U kunt bij ons 
een leeg drukbestand opvragen zodat u zelf aan de slag kunt met uw drukwerk. Uiteraard 
voeren wij een nauwkeurige controle uit op het door u aangeleverde bestand. Dit bestand 
levert u vervolgens volgens deze aanleverspecificaties aan!

Indesign:
Wanneer u een origineel Indesign document toestuurt vragen wij u om uw koppelingen mee 
te sturen. Ook kunt u het Indesign document te exporteren als pakket zodat alle koppelingen 
zijn toegevoegd aan het document.

PDF bestanden:
Wanneer u een PDF stuurt is het belangrijk dat deze goed geexporteeerd is. Niet alle PDF 
documenten zijn namelijk te bewerken. Daarom gaat onze voorkeur uit naar EPS. of AI. be-
standen. Onze designer zal het document altijd controleren!

Artwork versturen:
Het artwork kunt u via de e-mail sturen mits het bestand kleiner is dan 6 MB. 
Zijn uw bestanden groter? Dan kunt u het beste het artwork opsturen via:

www.wetransfer.com
CD-ROM / DVD
USB-stick

Wij werken met de nieuwste versies van adobe:
-Adobe Indesign
-Adobe Illustrator
-Adobe Photoshop

Wanneer al het drukwerk in ons bezit is dan maken wij voor u een drukbestand waarop u 
kunt zien hoe het logo of de afbeelding zal worden geplaatst. Dit doen wij geheel gratis!

Na het goedkeuren van ons drukbestand zal uw drukwerk worden opgemaakt.


