Voor het aanleveren van pre-press bestanden voor printwerk verzoeken wij u de volgende richtlijnen
aan te houden.
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- Afbeeldingen gebruiken met een resolutie van 300 dpi of hoger.
- Lettergrootte bij voorkeur niet kleiner dan 8 punten i.v.m. de leesbaarheid.
- Voor aflopend drukwerk een afloopgebied aanhouden van 3 mm rondom.
- Voor kleur kan zowel CMYK als RGB worden gebruikt.
- Bij het aanleveren van de bestanden graag uw gegevens vermelden.
De grafische afdeling kan dan, indien nodig, contact met u opnemen.
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Printen op voorgedrukt drukwerk
Op voorgedrukt rouwdrukwerk uit onze collectie kan worden geprint, echter niet aflopend.
Aan de buitenzijde kan op een strook van 4 tot 6 mm niet worden geprint.
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Gesloten bestanden
Bestanden aangeleverd als pdf, kunnen door ons niet meer worden gewijzigd. Teksten, afbeeldingen, kleuren
en verhoudingen zullen dan ook integraal worden overgenomen.

Gesloten bestanden
Bestanden aangeleverd als pdf, kunnen door ons niet meer worden gewijzigd. Teksten, afbeeldingen, kleuren
en verhoudingen zullen dan ook integraal worden overgenomen.

Open bestanden
Bestanden aangemaakt in Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign) kunnen door ons nog
worden aangepast. InDesign-documenten graag aanleveren als pakket met ingesloten fonts en illustraties.
Indien er een Photoshop-document wordt meegeleverd, dan graag als open .psd (lagen niet samengevoegd).
Te gebruiken versie van Adobe Creative Suite: CS6 of lager.
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Aanleveren bestanden
- Digitale bestanden kunnen worden aangeleverd op alle reguliere geheugendragers.
- Bestanden tot 5 MB kunnen per e-mail worden aangeleverd via drukkerij@vdstappen.nl
- Bestanden groter dan 5 MB kunnen via www.wetransfer.com naar hetzelfde e-mailadres
worden gestuurd.
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Aanlevertijd
Deze is afhankelijk van de oplage en uitvoering van het printwerk. Een en ander graag overleggen
met de grafische afdeling.
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Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons team grafisch vormgevers.
Telefoon: 040 289 56 55
E-mail: drukkerij@vdstappen.nl
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