Aanleverspecificaties
| Bestanden aanleveren
| PDF formaat
Lever uw bestand altijd aan als een PDF, dit versnelt het print- en/of drukproces. Bij het
aanleveren van andere bestandstypes worden er extra kosten in rekening gebracht.
Bestanden kunt u aanleveren via onze server: https://vandenmunckhof.wetransfer.com of
mail naar drukkerij@vandenmunckhof.nl
| Waar moet u op letten?
• Zorg er voor dat uw bestand altijd een afloop heeft van 3 mm en is voorzien van snijtekens;
• Zit er transparantie in het bestand? Sla de PDF dan op als een 1.3 versie;
•A
 ls u met Indesign werkt kunt u het bestand eventueel als een pakket opslaan
en naar ons sturen als een ZIP-bestand. Mochten wij nog iets in het bestand moeten
aanpassen, dan hebben we alle gebruikte afbeeldingen en lettertypes bij de hand;
• Lever foto’s altijd met een resolutie van minimaal 300 dpi voor een optimaal resultaat;
• Zorg er voor dat teskten en afbeelding minimaal 10 mm van de kant af staan.

| Ik heb een ander bestandsformaat, wat nu?
Is uw bestand gemaakt in een ander soort programma? Geen probleem!
De meeste programma’s kunnen bestanden opslaan als een PDF.
• Microsoft Word
Klik op het Microsoft Office knop - Opslaan als ... - klik op Adobe PDF
•M
 icrosoft Powerpoint
Klik op het Microsoft Office knop - Opslaan als ... - klik op Adobe PDF
• Microsoft Publisher
Bestand - Exporteren - PDF document maken - PDF
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met 0478-582727 of mail naar
drukkerij@vandenmunckhof.nl. Wij helpen u graag verder!

| Marges en afloop
Wat is het en hoe werkt dat nou precies?
| Afloop
Afloop, ook wel ‘bleed’ genoemd betekent dat de afbeelding of de achtergrond van uw bestand
aan alle kanten groter is dan 3 mm. Deze 3 mm aan elke kant hebben wij nodig om de randen
mooi schoon te snijden en witte randen te voorkomen. Deze 3 mm liggen rondom buiten het
document.
| Marges
Marges, ook wel ‘margin’ worden (als ze zijn ingesteld) getoond in het bestand maar uiteindelijk
niet in de PDF. Het is dan ook een hulpmiddel voor uzelf. Stel de marges minimaal in op 10 mm,
dat betekent 10 mm vanaf de paginarand naar de binnenkant van uw document.
Waar de afloop aan de buitenkant van het document ligt, liggen de marges aan de binnenkant.
Zorg dat belangrijke tekst en of afbeeldingen binnen de marges liggen.

Rode lijn = 3 mm afloop rondom
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen
doorlopen tot deze rand.

Zwarte lijn = afgewerkt formaat
Op deze lijn wordt het drukwerk gesneden.
Dit is het afgewerkte formaat.

Paarse lijn = margelijn (veilige zone)
Dit is de veilige zone, blijf met uw tekst en
belangrijke abeeldingen altijd binnen deze lijnen.

vervolg

| Fout, fout, GOED
Enkele voorbeelden ter illustratie.


De afbeelding is
niet doorgetrokken
tot aan de rode lijn.
Uw drukwerk wordt
dan niet aflopend
gesneden. Kans
bestaat dat er een
wit randje zichtbaar
blijft.




De tekst zit tegen
de lijn van het
afgewerkte formaat
aan. Kans bestaat
dat een deel van
de tekst eraf wordt
gesneden.

Helemaal goed!
De tekst valt binnen
de margelijnen en
de afloop tot de
rode lijn.

