
Aanleverspecificaties drukwerk CP GRafimedia

Waar moet ik op letten?
Let op dat je bestand klopt. Het is zonde als je er achteraf achterkomt dat je bestand niet voldeed
aan de volgende voorwaarden:
• Graag aanleveren in pdf-bestand
• Lever pdf-bestanden in CMYK kleuren aan of in PMS kleuren.
• Alle beelden moeten een minimale resolutie van 300 dpi* hebben.
• Voorzie het bestand van snijtekens en 3 mm afloop aan alle kanten.
• Plaats alle zijden (bijvoorbeeld voorkant en achterkant) in 1 bestand.

Tips:
De juiste resolutie
Het is belangrijk dat het ontwerp wordt aangeleverd in de juiste resolutie. De term resolutie omschrijft de 
scherpte of gedetailleerdheid van een afbeelding. De scherpte wordt uitgebeeld in ‘dpi’ (dots per inch), ofte-
wel het aantal pixels per vierkante inch. Afbeeldingen die je op internet tegenkomt hebben bijna altijd een 
resolutie van 72 dpi, terwijl voor drukwerk een minimum van 300 dpi vereist is.

Voorkant en achterkant in 1 bestand
Een voorkant en achterkant in 1 bestand uploaden? Dit kan lastig zijn. Op internet zijn verschillende pro-
gramma’s beschikbaar om dit te doen. Bijvoorbeeld deze PDF merger. Simpel, gratis, online en snel! Je kan 
hiermee eenvoudig pagina’s samenvoegen tot 1pdf bestand. Tip:controleer alle pagina’s nog even goed na 
gebruik.

Lettercontouren
Lettertypes maken het ontwerp. Er is een ruime keuze aan verschillende soorten, maar helaas heeft niet 
iedereen dezelfde lettertypes ter beschikking. Daardoor is het aan te raden om in je ontwerp de lettertypes 
om te zetten naar lettercontouren. Zo vermijd je foutmeldingen op ontbrekende lettertypes en ben je er 
zeker van dat ze steeds correct worden weergegeven.

Lijnen
Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt. hebben.

Afloop
Het is belangrijk dat het drukwerk netjes op het beeld gesneden kan worden, zonder dat er een witrand 
ontstaat. Zorg altijd voor: 3 mm afloop rondom het document

Tekstmarge
Plaats teksten niet dichter dan 3 mm op de snijrand. Dit voorkomt dat je tekst te dicht op de snijrand komt 
of eventueel afgesneden wordt. Als je een kader gebruikt in jouw ontwerp, raden wij je aan dit met een 
minimale marge van 3mm te ontwerpen. Kaders met een marge kleiner dan 3mm kunnen na het snijden 
resulteren in verschillende breedtes van het kader.

Transparanties
Transparanties in het drukbestand kunnen leiden tot grote problemen. Sla daarom uw bestand altijd op als 
PDF X1a:2001, dan is alles afgevlakt en kan er niks mis gaan bij het maken van de platen. Wij kunnen bestan-
den niet op transparanties controleren, zorg er dus voor dat deze instelling wordt gebruikt!

CMYK, inktdekking en zwart
Bij de aanlevering van uw drukbestanden dienen deze ten alle tijde te zijn opgebouwd in CMYK. (Vaak zijn 
foto’s gemaakt in RGB...) De maximale inktdekking voor een goed resultaat is c. 260% voor een goed resul-
taat. Op deze manier ontstaan geen vlekken bij de afwerking.
Om een goede diep zwarte kleur te krijgen is het verstandig deze op te bouwen in Cyaan 30%, Magenta 
20%, Yellow 20% en Black 100%. Gebruik deze waarden alleen voor volvlakken zwart en dus niet voor tekst! 



Indien deze waarden worden toepgepast op tekst kan de tekst wat uitlopen.

Pantonekleuren in document gebruiken
Heeft u een bestelling geplaatst in pantone kleuren dan is het van belang dat deze kleuren worden gebruikt 
in het document. Let er op dat u in een PMS (Pantone) druk geen full colour objecten plaatst. Deze objecten 
zullen niet gedrukt worden en op het uiteindelijke product niet zichtbaar zijn.

Checklist
r  Juiste formaat
 Komt uw bestand overeen met de bestelling?

r  Afloop toegepast
 Heb je 3 mm rondom overlap in je bestand toegepast?

r  Alles in CMYK
 Is je bestand volledig in CMYK, ook alle afbeeldingen?

r  Voldoende kwaliteit
 We raden 300 DPI aan maar 150 DPI is acceptabel?

r  Tekst van de rand
 Er kan wat wat snijmarge vervallen. Hou de tekst 5 mm van de randen

r  Tekst in contouren
 Fonts insluiten is mogelijk maar omzetten in contouren is beter

r  Vouwlijnen
 Wordt je product gevouwen hou hier dan rekening mee.

r  Inktdekking
 Maximaal 260% (advies)

Voorbeeld van overloop beeld in bestand:

Dit zijn de snijtekens

Dit is het stukje overloop

 ....het uiteindelijk formaat zoals je het 
    wilt hebben
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