
Aanleverspecificaties

Programma’s 
De volgende programma’s kunnen wij verwerken: 
1.  QuarkXPress  
2.  Adobe InDesign  
3.  Adobe Illustrator  
4.  Adobe Photoshop 
5.  PDF bestanden 
Bij voorkeur geldt aanlevering in pdf-formaat voor  
drukgeschikte bestanden. 
 
Bestanden opgemaakt in Word kunnen wel worden 
geopend maar zullen voor verdere verwerking worden 
omgezet naar de grafische opmaakprogramma’s. 
Regelmatig ontstaan er conversieproblemen (font- 
conflicten/verspringingen) bij het inlezen van  
Wordbestanden. Word-bestanden die in pdf-formaat  
worden aangeleverd kunnen vaak feilloos worden  
verwerkt. Indien aanleveren in pdf-formaat geen optie  
is dan is het raadzaam een hardcopy ter controle mee  
te leveren. 
 
Waar u op moet letten bij QuarkXPress en Indesign: 
• Bij aanlevering van open bestanden s.v.p. atijd alle 

gekoppelde illustraties en gebruikte fonts bijleveren. 
• Gebruik de Nederlandstalige versie voor afbreek-

voorkeuren. 
 
Waar u op moet letten bij Adobe Photoshop: 
• Lever uw bestand aan in CMYK-modus (i.p.v. RGB). 
• Gebruik beelden met bij voorkeur een resolutie  

van 300 dpi op 100% formaat. 
• Gebruik in de bestandsnaam geen vreemde  

karakters (“/ #@, etc.). 
• Paden altijd als uitknippaden bewaren. 
• Indien het bestand meerdere lagen bevat met fonts 

lever dan alle gebruikte fonts mee. Of comprimeer 
het bestand tot 1 laag. 

 
Waar u op moet letten bij Adobe Illustrator: 
• Zorg dat alle kleuren worden opgebouwd als 

Process kleuren (PMS Uncoated). 
• Lever uw bestand aan in CMYK-modus (i.p.v. RGB). 
• Importeer nooit beelden in het Illustrator document. 
• Voorkom fontproblemen en zet tekst om naar  

lettercontouren. 
• Lever uw bestand aan in ai-formaat.

Waar u op moet letten bij PDF-bestanden: 
• Lever uw bestand aan in CMYK-modus (i.p.v. RGB). 
• Gebruik beelden met bij voorkeur een resolutie  

van 300 dpi op 100% formaat. 
• Lever een een hoge resolutie PDF bestand aan met 

minimaal 3 mm afloop rondom, zonder snijtekens. 
 
Beelden algemeen: 
• Gebruik beelden bij voorkeur met een resolutie 

van 300 DPI op 100% formaat. 
• Zet beelden altijd om van RGB-modus naar 

CMYK-modus. 
• In geval van aflopende beelden aanleveren met 

3 mm afloop rondom. 
 
Aanlevering foto’s 
1. Bij voorkeur digitaal, resolutie 300 dpi op 100% 

formaat. 
2. Lever een foto-afdruk aan (geen negatieven) 
3. Foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn en niet  

beschadigd of gevouwen. 
 
Bestanden aanleveren 
Bestanden groter dan 10Mb liever niet per e-mail 
versturen i.v.m. het niet volledig of beschadigd 
aankomen. Bestanden groter dan 10Mb kunnen 
eventueel worden doorgezonden via 
www.wetransfer.com. Vermeld in de e-mail altijd 
waarvoor een aangeleverd document is. 
 
Blijkt bij de ingangscontrole, of later, dat er bij het 
aanleveren toch iets is misgegaan dan nemen wij 
contact met u op om dit direct te herstellen. Mocht er 
te laat, of alsnog niet volledig, zijn aangeleverd, dan 
zij wij niet verantwoordelijk voor het niet halen van 
productie-deadlines. 
 
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, bel 
ons gerust voor overleg. Wij helpen u graag! 
 
Drukkerĳ van Beek 
van Beeklaan 77 
3829 AT Hooglanderveen 
T 033 - 2571730 
E info@drukkerijvanbeek.nl 
I www.drukkerijvanbeek.nl
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