Aanleverspecificaties
Bestanden dienen te worden aangeleverd in onder-

worden opgemaakt in CMYK. PMS kleuren dienen bij

staande bestandsformaten:

full color drukwerk te worden omgezet naar CMYK.
1-, 2- en 3-kleurig drukwerk dient te worden opge-

Kant-en-klare drukproducten in PDF met snijtekens

maakt in PMS (solid colors). Wij accepteren hiervoor

en 3 mm afloop rondom.

alleen PDF en EPS bestanden.
Open bestanden, zoals die we verwerken komen uit
Adobe Illustrator, Indesign of Quark (omgezet naar
PDF bestanden). Altijd alle lettertypes en afbeeldingen los bijleveren. Bij het gebruik van vectorgrafiek
formaten moet alle teksten in paths worden omgezet.
Daarbij opletten dat er geen transparante vlakken cq.
smooth shades aanwezig zijn, deze kunnen met drukken problemen veroorzaken.
Bestanden sturen
Bestanden tot 5 Mb kunt u via e-mail aanleveren.
Bestanden groter dan 5 MB kunt u via www.wetransfer.
com versturen. Dit is gratis en eenvoudig. De bestanden worden door ons op alle belangrijke punten ge-

Voor full colour drukwerk:

checkt. Let op dat alle lettertypen worden ingesloten
(bij PDF) of “los” aangeleverd. De Hoop Drukkerij kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor door u gemaakte fouten wat betreft de aanlevering. Zie hiervoor
ook de algemene voorwaarden.
Magazines
Magazines kunnen aangeleverd worden als één PDF
document met daarin alle losse pagina’s in volgorde

Voor drukwerk in steunkleuren:

(dus niet op inslag) en kunt u indien nodig ingepakt
(.zip) versturen. Zorg dat u alle pagina’s voorziet van
een 3 mm snijmarge rondom. Eveneens vragen wij u
het document duidelijk te voorzien van paginanummers onderaan. Indien u alle pagina’s separaat aanlevert dan graag het bestand voorzien van de naam van
het betreffende paginanummer geven.

Overige informatie
Bestanden dienen te worden aangeleverd met foto’s

Als de bestanden om een of andere reden niet goed

in van minimaal 300 dpi (voor kleur) en 200 dpi (voor

doorkomen, nemen wij contact met u op!

zwart/wit). Full color (4/0 - 4/4) bestanden dienen te

