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Bestandsformaten:
Stuur bestanden bij voorkeur door als een (certified) pdf. Zo ben je er zeker van dat het bestand correct 
afgedrukt zal worden. We aanvaarden ook Photoshop eps-bestanden of Indesign-bestanden. Indien u alles 
in Indesign aanlevert, dan moet u alle illustraties en lettertypes (voor mac) meeleveren. Voor alle zekerheid 
maken we dan eerst een pdf die u kan nakijken. Wij kunnen enkel kwaliteit garanderen indien de opmaak 
volledig aangeleverd wordt op 100 % drukformaat en dit met een minimum van 300 dpi voor alle geplaatste 
beelden. Alle verwerkte beelden – logo’s moeten in CMYK in het document aanwezig zijn en NIET in RGB.
 
Afloop / bleed 
Als er in de opmaak grafische elementen zoals foto’s, tekst of illustraties tot aan de rand of over de papier-
rand komen, dan moet je rondom het document 3 mm afloop (bleed) voorzien.
Dus boven 3 mm extra ruimte, onder 3 mm enz..
In Indesign kan u deze instellingen vastleggen onder “document setup”. 
Deze afloop is noodzakelijk om het drukwerk mooi te kunnen snijden zonder dat er een wit lijntje aan de 
randen zichtbaar is. Er wordt dus 3 mm van het drukwerk weggesneden om uiteindelijk tot het afgewerkte 
formaat te komen. Dit is enkel voor advertetnies met een aflopend karakter op de pagina.

Opmaakrichtlijnen
De opmaak die u ons doorstuurt in een pdf-bestand of als Indesign document, moet voldoen aan bepaalde 
voorwaarden opdat we het correct kunnen drukken.
Opmaak moet in CMYK staan (geen RGB en geen Pantone-kleuren 
Voorzien 3 mm afloop rondom indien nodig.
U moet paskruisen (snijlijnen) meebewaren in het pdf-document.
Voorzie WEL AFLOOP (bleed) indien van toepassing. 
Bewaar de opmaak als een “certified pdf” of bewaar vanuit Indesign als postscript en maak PDF aan met 
Adobe Distiller (meest betrouwbaar). Indien mogelijk, doe zelf een flight check. 

Aan ons bezorgen 
Kleine files kan u steeds via mail bezorgen (max 5 mb), voor grotere files contacteer ons voor de FTP
service via uw web browser.

Bestandenbazuin


