Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangt u onze nieuwe aanleverspecificaties.
Het doel van deze aanleverspecificaties is om u te begeleiden en uw bestelling tot een
prachtig eindresultaat te brengen. Om dit te bereiken zijn er een aantal aandachtspunten
waar u rekening mee dient te houden bij het vervaardigen van uw bestanden.
Wij hebben enkele wijzigingen aangebracht in onze aanleverspecificaties waar wij u bij deze
dan ook graag extra op zouden willen attenderen.
De volgende punten zijn aangepast en/of toegevoegd:
- Afloop
- Snijtekens en paskruizen
- Lettertypes en lijndiktes

Wij stellen het zeer op prijs als u even de tijd neemt om onze aanleverspecificaties door te
lezen en toe te passen op de bestanden die u bij ons gaat aanleveren.
Mocht u na het lezen van onze aanleverspecificaties nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met onze studio.
Telefoon

030 – 241 20 81

Mail

studio@dereclamemakers.nl

Met vriendelijke groet,
De Reclamemakers

Aanleverspecificaties digitaal (beeld)materiaal
Om de kwaliteit van het print -en snijwerk te garanderen, hebben wij een aantal richtlijnen
opgesteld waaraan de door u aangeleverde bestanden moeten voldoen.
Bestandsformaten

Voor het beste resultaat ontvangen wij uw bestanden
het liefste in vectoren. Dit kan een AI, EPS of PDF
bestand zijn.
Is dit niet mogelijk, omdat het bijvoorbeeld een
afbeelding is, dan ontvangen wij hiervan graag een
highres PSD, PSB of TIFF bestand.
Let op: Laat uw afbeeldingen niet door uw
opmaakprogramma downsampelen bij het exporteren
van een PDF. Zo behoudt u de hoogst haalbare
kwaliteit.

PDF-X

Maatvoering

Lever indien mogelijk altijd uw bestanden aan op 10%
van het daadwerkelijke eindformaat (1:10).
Let op: 300 DPI op 100% is 3000 DPI op 10%.

-

Houd rondom de bestanden 10 mm afloop aan op 100%
(schaal 1:1).

Snijtekens en paskruizen

Wij ontvangen uw bestanden graag zonder snijtekens of
paskruizen.

Resolutie

De
kwaliteit
wordt
hieronder
schematisch
weergegeven.
Een bestand met een resolutie van 100 DPI op 100%
(schaal 1:1) is voldoende. Wanneer een bestand hier niet
aan voldoet vervalt onze kwaliteitsgarantie.
100 DPI

Goed

-

PMS ( PANTONE®) kleuren (VOORKEUR)
Gebruik altijd de Solid Coated serie (C).
RAL kleuren
Wij zoeken een zo goed mogelijke benadering.
Snijfolie kleuren van Avery, Oracal of 3M
Goed geschikt als referentie.
Kleurstalen/proefprints in uw bezit
Geschikt als referentie.
Metallic kleuren kunnen niet worden geprint!

Is er GEEN kleurreferentie dan produceren wij het op
standaard waarden.
Kleurinstellingen CMYK
Kleurinstellingen RGB

ISO Coated V2 (EU)
Adobe RGB (1998)

Lettertypes en lijndiktes

Afloop (Bleed)

Slecht

Indien mogelijk graag altijd een kleurreferentie in uw
bestanden aangeven. Dit kan alleen wanneer u
gebruik maakt van vector bestanden. JPG, TIFF en
PSD bestanden kunnen wij geen kleurreferentie
geven.

-

Als het bestand is opgemaakt in Adobe Indesign,
exporteer dan altijd uw bestand als PDF-X, [PDF/X1a:2001].

< 75 DPI

Kleurreferenties

150 DPI

Ideaal

Wij verzoeken u de lettertypes altijd om te zetten in
lettercontouren of de lettertypes aan te leveren.
Lijndiktes graag uitbreiden (omzetten in vormen).
Dit is ook van toepassing op 3D visuals en effecten
zoals kromtrekken in Adobe Illustrator.

Aanleveren bestanden
‹ 10 MB
‹ 2 GB

E-mail:
verkoop@dereclamemakers.nl
WeTransfer:
http://wetransfer.com

Is uw bestand groter dan 2 GB dan raden wij u aan
om het bestand bij ons af te leveren via opslagmedia
als, DVD, USB-stick of een externe harde schijf.

Meer informatie?

www.dereclamemakers.nl/support
of mail naar studio@dereclamemakers.nl
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