A A N L E V E R S P E C I F I C AT I E S

AANLEVEREN
Aanlevering van bestanden op CD, DVD, USB-stick of door middel van e-mail (tot ca. 10 MB) of wetransfer

(ddreklame.wetransfer.com tot 20 GB). Indien u een CD of DVD aanlevert geven wij voorkeur aan kopieën van
uw bestanden. Wij gaan ervan uit dat deze niet wordt geretourneerd. Dit mede i.v.m. onze archivering van uw
bestanden. Om het beeld inclusief de kleuren vooraf zo goed mogelijk te kunnen beoordelen c.q. controleren
is het van belang altijd een referentieprint mee te sturen waar tevens de bestandsnaam, PMS kleur en de
maatvoering op wordt aangegeven. Let wel: deze print is geen kleurreferentie maar fungeert als indicatie.

ILLUSTRATOR
Het is van groot belang dat alle in het bestand gebruikte teksten en pictogrammen omgezet zijn naar paden,
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contouren of outline. Hierdoor is het overbodig om de originele fonts mee te sturen. Illustratorbestanden
dienen altijd opgemaakt en aangeleverd te worden in kleurmodus CMYK inclusief PMS-kleurnummers. Indien
u foto’s in een Illustratorbestand plaatst dienen deze van tevoren omgezet te worden in kleurmodus CMYK.
Eventueel kunt u foto’s/afbeeldingen los aanleveren (met originele RGB-profiel), ter controle, zodat wij deze
indien nodig kunnen aanpassen/omzetten. De afmetingen en resolutie van het bestand dienen in zo’n geval
wel gelijk te zijn aan het geplaatste bestand, zodat we deze eenvoudig kunnen vervangen.

INDESIGN
Documenten opgemaakt in Indesign kunnen het beste ingepakt worden via het menu ‘bestand’ of ‘file’. Op
deze manier worden alle gebruikte links (foto’s logo’s, etc.) en fonts bijeen gepakt. Dit open bestand is dan
volledig bewerkbaar. Lever bij Indesign documenten altijd een referentie PDF mee op lage resolutie. Dit ter
controle van het eindresultaat.

PHOTOSHOP
Photoshopbestanden kunnen als Photoshop-, PDF-, EPS- of als TIFF-bestand aangeleverd worden. Om de
bestanden te comprimeren kan het beste de maximum JPEG kwaliteit instelling gebruikt worden. Belangrijk
is dat het digitale bronbeeld van een hoge kwaliteit en resolutie is. De resolutie van een Photoshopbestand
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met teksten, illustraties en/of logo’s dient op 100% van het afdrukformaat minimaal 100 dpi te zijn om een
goed resultaat te behalen. Bij grootformaat prints welke van relatief grote afstand gezien worden (bijv. tbv
bouwborden), volstaat een lagere resolutie. Indicatie resolutie op afstand:
• Afstand tot 1 meter 			
• Afstand van 1 tot 5 meter 		

: 70 dpi (op eindformaat)

• Afstand van 5 tot 10 meter 		
• Afstand vanaf 10 meter 		

: 100 dpi (op eindformaat)
: 50 dpi (op eindformaat)

: 30 dpi (op eindformaat)

PDF
PDF’s dienen aangeleverd te worden als Certified PDF of een PDF met de hoogste instelling in CMYK.
Let er tevens op dat alle fonts worden ingevoegd (embedden).

AFLOOP EN SNIJTEKENS
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Alle printbestanden dienen met 10 mm afloop zonder snijtekens aangeleverd te worden.

COMPUTER GESNEDEN LOGO’S OF TEKST
Bestanden dienen aangeleverd te worden als Ilustrator vector bestand.
Fonts omzetten naar lettercontour of apart meeleveren.

OPMAAK EN ONTWERP MOGELIJKHEID
ddreklame biedt de mogelijkheid om bestanden op te laten maken naar uw wensen. Als u niet in staat bent
om een kant en klaar bestand aan te leveren kunt u dit ook door ons laten verzorgen. Wij zullen samen met
u de wensen doornemen en aangeven welke onderdelen wij nodig hebben om tot een goed eindresultaat te
komen.
Denk hierbij aan:
• Kleurgebruik (PMS / CMYK)
• Logo (liefst EPS formaat met PMS kleuren of in CMYK)

• Teksten (Word(pad), Notepad, PDF, platte tekst)

• Foto’s (hoge resolutie)

• Maatvoering

• Lettertypes (OpenType of TrueType)
De extra kosten die dit met zich meebrengt verschilt uiteraard per opmaak. Bij vragen en/of opmerkingen
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kunt u altijd contact opnemen met onze DTP afdeling, per email of telefoon.

DTP / VORMGEVING
Leon Aantjes
leon@ddreklame.nl
(0184) 41 75 99

