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Algemeen
Om teleurstellingen en extra kosten achteraf te voorkomen, treft u hierbij aan onze algemene aanleverspecificaties.
Indien de door u aan te leveren materialen en/of data niet voldoen aan onderstaande gegevens, neem dan vooraf contact op met
één van onze ordermanagers. Zij zoeken dan met u naar oplossingen die problemen achteraf voorkomen.

Teksten, dia’s en foto’s
Dia’s en foto’s kunnen in ons bedrijf gescand worden. Het is wel van belang dat u onderstaande punten duidelijk aangeeft:
- vergrotings- of verkleiningspercentage;
- te gebruiken uitsnede en exact formaat;
- afbeeldingen al dan niet vrijstaand te maken;
- eventueel uit te voeren kleurcorrecties;
- indien kaders om de afbeeldingen geplaatst moeten worden de dikte van het kader aangeven.

Teksten ontvangen wij bij voorkeur digitaal, gemaakt in een standaard tekstverwerkingsprogramma (Word of Word Perfect).
Opmaken van de teksten kunt u beter achterwege laten. Indien regelmatig teksten aangeleverd worden (periodiek terugkerend)
kunnen wij, in overleg met u, tussen te voegen coderingen afspreken die de opmaak vergemakkelijken en zo tot kostenbesparingen
kunnen leiden. Lever, bij uw digitaal aangeleverde tekst, ook altijd een print mee van deze tekst.
Opmaken doen wij aan de hand van een standaardstramien en afspraken (periodiek terugkerend werk), een lay-out of indien
gewenst naar eigen inzicht.

Documenten die door ons opgemaakt worden, krijgt u altijd ter controle op eventuele fouten door ons gemaakt tijdens het zetten,
het plaatsen van afbeeldingen en/of opmaken, aangeboden. Na controle en goedkeuring, d.m.v. een handtekening op de proef,
wordt het productieproces verder in gang gezet.

Auteurscorrectie (dit zijn wijzigingen die u aangeeft in teksten, afbeeldingen en opmaak) zijn niet in de prijzen inbegrepen.
Deze worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend.

Kant en klare digitale bestanden
U kunt uw bestanden aanleveren als Postscript bestanden, PDF bestanden (beide gesloten bestanden) of bestanden opgemaakt in
een van de onderstaande programma’s. Let u hierbij ook op de versienummers van de programma’s. Lagere versienummers kun-
nen problemen opleveren bij de conversie van uw data naar bestanden t.b.v. uitdraai op film en/of plaat.
Te verwerken bestanden zijn:
- Quark XPress versie 4.1.
- Adobe Photoshop versie 6.0.
- Adobe Illustrator versie 9.0.
- Adobe Pagemaker versie 6.5.
Alle genoemde programma’s draaiend op een Apple Macintosh platform.
Stuur bij uw opgemaakte document altijd een representatieve proef mee, deze is de basis voor de in ons bedrijf uit te voeren
interne controle.

Media
U kunt uw bestanden aanleveren op:
- Diskette (Mac of Windows geformatterd);
- Zip 100 Mb;
- Magneto Optical Disc 3,5”, 128 Mb, 230 Mb of 640 Mb;
- CD Rom met Macintosh of ISO 9660 structuur;
- Via ISDN*

• EasyTransfer;
• ISDN Manager.
* Voor deze laatste optie, vooraf contact opnemen met een van de ordermanagers.
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Voor alle dragers geldt, dat u bij de drager een lijst met daarop vermeld de aangeleverde bestanden dient toe te voegen. Codeer
uw drager duidelijk herkenbaar. Indien u uw drager terug wenst te ontvangen na gebruik, geef dit dan duidelijk aan bij aanbieding
van het materiaal.

Specifieke eisen aan uw bestand
- Maak een linkerpagina ook altijd op als linkerpagina, rechterpagina’s natuurlijk ook opmaken als 

rechterpagina’s. Houd de nummering van de pagina’s gelijk aan de te hanteren nummering in het uiteindelijk te drukken 
product.

- Plaats de pagina’s niet zelf op inslag, dit gebeurt bij ons met een speciaal in-position programma.
- Plaats alle pagina’s van één product ook in één document.
- Verwijder niet-gebruikte kleuren uit het kleurenpallet.
- Indien Pantone kleuren gebruikt worden let er dan op dat éenzelfde naam gebruikt wordt, bv. CV, CVC of CVU.
- Indien Pantone kleuren als CMYK gedrukt gaan worden, zet deze dan op kleurscheiding.
- Gebruik zoveel mogelijk fonts van het type Postscript Type-1.
- Vermijd het gebruik van TrueType fonts, deze worden vaak niet natuurgetrouw weergegeven.
- Gebruikte letters altijd in aparte map meeleveren (zowel scherm- als printerfonts).
- Zorg dat niet gebruikte letters ook niet meegeleverd worden.
- Digitaal aangeleverde afbeeldingen moeten een minimale resolutie hebben van 300 dpi. Om teveel kwaliteitsverlies te 

voorkomen hebben wij de vergrotingsfactor in QuarkXPress-bestanden gesteld op maximaal 15%.

Let bij geïmporteerde beelden op het volgende:
- Full-color bestanden dienen altijd in CMYK te staan;
- Bij EPS-bestanden in Adobe Photoshop dient bij de EPS-opties de Codering op Binair te staan en niet op JPEG;
- Adobe Illustrator bestanden dienen versie 8.0 of hoger te zijn. De in Illustrator geplaatste full-color bestanden moeten vooraf

omgezet zijn naar CMYK.

Aanleveren van films
Wij ontvangen bij voorkeur digitale bestanden. Ons productieproces is zo ingericht dat dit de meest efficiënte manier van produce-
ren is. Wilt u toch films aanleveren, dan gelden onderstaande punten:
- Voeg aan uw films altijd een proefprint toe. Dit is voor ons de referentie bij het produceren van het drukwerk;
- Aangeleverde films zijn onleesbaar positief, zwarting minimaal 3,00 D, sluier maximaal 0,06 D;
- Films op inslag aanleveren, alleen na vooraf overleg met de ordermanager;
- Alle films moeten voorzien zijn van, paskruizen, snij- en vouwtekens, aflooplijn, meetstrips, kleur, katernnummer en velzijde

(front, back).

Punt en puntverbreding
De te gebruiken punt is bij voorkeur Elliptisch, puntsluiting bij 34-40% en 60-65%.
De puntverbreding varieert tussen 10 en 12% gemeten op het 75% rastervlak.

Rasterliniatuur
Gesatineerd Machine Coated: 60 - 70 l/cm
Halfmat Machine Coated: 54 - 60 l/cm
Mat Machine Coated: 54 l/cm
Ongestreken papiersoorten: 54 l/cm

Neem, bij twijfel, contact op met een van onze ordermanagers:
Piet Beirnaert, Johan van der Kooi of Jan Verdoorn.


