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Aanleverspeciﬁcaties
Afgewerkt formaat: A5 (148 x 210 mm)



PDF bestand
Uw document dient als een PDF-bestand te worden aangeleverd. Helaas kunt u geen Word of InDesign
bestand uploaden, omdat wij deze bestanden niet kunnen verwerken. Sla daarom uw Word-bestand of
InDesign-bestand op als een PDF.



Resolutie



Lettertypes

Houd voor afbeeldingen in uw document een resolutie aan van 300 DPI voor een mooie scherpe kwaliteit.
Indien dit niet mogelijk is, dan raden wij een minimale resolutie aan van 200 DPI maar zeker niet lager.

Al uw lettertypes die u gebruikt dienen ingesloten te worden in de PDF. Een andere mogelijkheid is om de
teksten in het opmaakbestand om te zetten naar lettercontouren. Als minimale lettergrootte raden wij 6pt aan,
omdat anders uw tekst onleesbaar wordt.



Kleuren



Formaat

Voor verwerking in onze printshop dient u uw bestand op te maken in CMYK-kleuren. Indien u, uw bestanden in
Word opmaakt, moet u rekening houden met een verschil in kleuren.

Uw bestand moet een formaat hebben van 148 millimeter bij 210 millimeter. Verder moet u er rekening houden
dat u uw tekst 5 millimeter van de kant af moet plaatsen, omdat wij uw drukwerk op grote vellen printen.
Hierdoor voorkomen we dat uw tekst word weg gesneden.



Volgorde
Uw bestand dient te bestaan uit 4 pagina’s. Deze pagina’s moeten als volgt opgebouwd worden:
Pagina 1: Voorkant
Pagina 2: De eerste pagina van de binnenkant
Pagina 3: De tweede pagina van de binnenkant
Pagina 4: De achterkant



Snijtekens
Wij zien uw bestanden graag tegemoet met snijtekens. Hierdoor weten wij hoe we uw bestand moeten snijden.
Indien dit niet mogelijk is, zullen wij deze zelf plaatsen.

Komt u er niet uit? Onze specialisten helpen u graag! Samen komen we er wel uit.
Mail naar klantenservice@printshop-ridderkerk.nl of gebruik de chat. Verder kunt u ons bereiken op 0180-331600.

