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Aanleveren bestanden voor DRUKWERK
De Van Assema Grafimedia B.V. aanvaardt de volgende bestanden voor drukwerk:
- Certified PDF: *.pdf
- Adobe InDesign CS 6 (of lagere versie): *.indd
- Adobe Illustrator CS 6 (of lagere versie): *.eps, *.ai
- Adobe Photoshop CS 6 (of lagere versie): *.tif, *.jpg
- QuarkXPress 7 (of lagere versie): *.qxd
Aanleveren van ‘Open bestanden’
Wanneer u geen Certified PDF maar ‘Open Bestanden’ aanlevert, dient u rekening te houden met onze
aanleverspecificaties. Deze specificaties garanderen een correcte verwerking van uw documenten.
Bestandsgrootte
Is de totale bestandsgrootte van het aan te leveren document samen met alle gebruikte logo’s, foto’s en
lettertypen groter dan 6 MB, lever de bestanden dan aan via;
• USB-stick;
• CD-ROM;
• WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net
Aanleverspecificaties voor ‘Open Bestanden’
U dient rekening te houden met de volgende specificaties bij het aanleveren van ‘open bestanden’:
• indien het document aflopend is, houdt u rekening met 3 mm afloop rondom het document;
• gebruik geen RGB-beelden, maar alleen CMYK, grijswaarden of PMS-kleuren;
• voeg altijd een extensie toe aan de bestanden (*.pdf, *.eps);
• maak bestandsnamen nooit langer dan 30 karakters, inclusief de extensie;
• gebruik ook geen speciale tekens in bestandsnamen, maar alleen 0-9 en Aa-Zz;
• full-color drukwerk mag geen PMS-kleuren bevatten;
• lever altijd alle gebruikte fonts/lettertypen en illustraties bij;
• update alle geïmporteerde afbeeldingen vóór het verzamelen.
Aanleveren Certified PDF
Onder Certified PDF (cPDF) verstaan we een PDF die wordt aangeleverd volgens de specificaties en richtlijnen van

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nummer 8/2011
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden of kijk op www.assema.net
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U dient rekening te houden met de volgende specificaties bij het aanleveren van een Certified PDF:
• voordat u een PDF maakt moet deze aan de specificaties voldoen voor ‘Open Bestanden’;
• lever nooit spreads of op uitvouw aan, maar altijd losstaande pagina’s;
• een PDF moet altijd worden voorzien van snijtekens;
• lever een omslag, stans, enz. altijd apart aan;
• controleer altijd uw gecreëerde PDF op bovenstaande specificaties;
(let op! bij gebruik van STEUNKLEUREN in combinatie met transparantie, controleer of er geen vlakken achter de
transparante objecten komen).
Aanleveren digitale kopij voor onze studio:
Aanleveren van digitaal beeldmateriaal (b.v. foto’s, logo’s):
Logo’s:
Als eps vector bestand (fonts insluiten of zet de tekst om in lettercontouren)
Foto’s:
Een JPEG afbeeldingsgrootte van minimaal 300 dpi op het gewenste eindformaat.
(RGB bestanden omzetten naar CMYK-modus)
Afbeeldingen:
Internetafbeeldingen zijn meestal niet bruikbaar voor verwerking in drukwerk. Gelieve afbeeldingen niet te
plaatsen in een Word bestand, maar los aan te leveren!
Aanleveren van digitale teksten:
Voor een vlotte verwerking is het belangrijk dat u let op het volgende:
• Bij voorkeur de platte tekst in Word aanleveren;
• Lever een print mee van uw bestand;
(Levert u via mail aan, stuur dan een pdf mee van uw bestand).

Heeft u vragen over het aan te leveren materiaal?
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Bel ons dan op 023 528 29 17 of email uw vraag naar: studio@assema.net

