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AANLEVERSPECIFICATIES VOOR DIGITALE BESTANDEN

Om een kwalitatief goed eindresultaat en een zo kort mogelijke levertijd te 
kunnen garanderen verzoeken wij u om uw werk digitaal aan te leveren volgens 
onze aanleverspecificaties.

Let op: Indien mogelijk composiet en kleurgescheiden prints/ PDF proef op 100% 
bijleveren ter controle van het aangeleverde document. Indien het printmodel 
verkleind is, dit graag aangeven. Zonder proef bent u niet gegarandeerd van de 
juistheid van uw drukwerk. Maak het daarom kenbaar als u niet in de gelegenheid 
bent om een proef bij te leveren. Wij zullen u dan een proefprint/ plotproef/ 
PDF proef van het aangeleverde document laten toekomen ter goedkeuring. 
Printjes worden niet geaccepteerd als kleurreferentie.
Wilt u uw werk digitaal aanleveren, maar heeft u zelf niet de mogelijkheid 
om dat -volgens onze aanleverspecificaties- te realiseren, neem dan contact 
op met uw contactpersoon bij Grafigroep Zuid.

PDF/ cPDF (geniet onze voorkeur)
Technische vereisten
- Hoge resolutie/ press optimized PDF/ Certified PDF;
- Alle fonts insluiten;
- Bewaar in grijstinten, CMYK of PMS kleuren (géén RGB);
- Document voorzien van paskruizen en snijtekens;
- Aflopende beelden: minimaal 3 mm afloop.

EPS (vanuit Illustrator en InDesign)
Technische vereisten
- Aflopende beelden: minimaal 3 mm afloop;
- Alle gebruikte fonts meeleveren (het is ook mogelijk om de lettertypes om te 
 zetten naar contouren maar houdt u er dan rekening mee dat er door ons 
 geen correcties in de tekst kunnen worden gemaakt);
- Alle gekoppelde bestanden (foto's en illustraties) meeleveren en/ of insluiten.  
Meer informatie over het aanleveren van beeldbestanden vindt u bij ALGEMEEN.

OPEN BESTANDEN
Grafigroep Zuid ondersteunt de volgende software:
- Adobe InDesign CC - Adobe Acrobat XI Pro
- Adobe Illustrator CC - QuarkXpress 7
- Adobe Photoshop CC - Microsoft Office Pakketten 2011*
 
*  Microsoft Word en Excel zijn voor ons niet geschikt als opmaakprogramma’s, 

maar bijvoorbeeld wel uitermate geschikt voor het aanleveren van 
platte teksten, indien wij de opmaak voor u moeten verzorgen, of als 
adresbestanden, welke wij verder kunnen behandelen voor uw direct mail;

  Microsoft Powerpoint is ontwikkeld voor presentatie op het scherm en is dus 
niet geschikt voor drukwerk. 

Technische vereisten
-  Aflopende beelden: minimaal 3 mm afloop;
-  Alle gebruikte fonts meeleveren (het is ook mogelijk om de lettertypes om 

te zetten naar contouren maar houdt u er dan rekening mee dat er door ons 
geen correcties in de tekst kunnen worden gemaakt);

-  Alle gekoppelde bestanden (foto's en illustraties) meeleveren. 
Meer informatie over het aanleveren van beeldbestanden vindt u bij ALGEMEEN.
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ALGEMEEN

BEELDBESTANDEN 
Technische vereisten
- Beeldbestanden altijd in TIFF- of PSD-formaat;
- Gevectoriseerde afbeeldingen altijd in eps- of ai-formaat;
- Gebruik bij voorkeur geen JPEG-bestanden;
- GIF-bestanden worden niet aanvaard;
- Lever beeldbestanden aan indien van toepassing in grijstinten, CMYK of 
 PMS kleuren (géén RGB);
-  Eindresolutie van de afbeelding dient minimaal 300 dpi op ware -in het 
  document geplaatste- grootte te zijn (heeft u bijv. een afbeelding op 200% 

geplaatst, dan dient de eigenlijke resolutie van het beeld 600 dpi te zijn);
- Gebruik geen internetafbeeldingen i.v.m. een te lage resolutie. 

Opmerkingen 
Foto's in een lagere resolutie dan 300 dpi kunnen een negatief effect hebben op 
de kwaliteit van het drukwerk.

DOCUMENT OPBOUW 
Een document dat meerdere pagina's telt moet NIET worden opgemaakt volgens 
inslag. Zorg ervoor dat de pagina's elkaar gewoon opvolgen. 
 
PLATFORM PC 
Als het document is gemaakt op een PC dan kunnen er problemen ontstaan 
met de fonts; niet alle fonts worden door MAC ondersteund. Informeer daarom 
goed welke fonts u kunt gebruiken. Zet de lettertypes om naar contouren maar 
houdt u er dan rekening mee dat er door ons geen correcties in de tekst kunnen 
worden gemaakt.

KLEUREN 
 
FULL-COLOUR BESTANDEN 
Zorg ervoor dat alle kleuren in het document zijn opgebouwd met cyaan, magenta, 
yellow en zwart, dat wil zeggen de PMS kleuren moeten worden omgezet naar 
CMYK. Illustrator-bestanden dienen in Illustrator te worden omgezet naar CMYK.
Maak ter controle kleurgescheiden prints.

ZWART/ WIT-BESTANDEN 
Let er in alle gevallen op dat in een zwart/ wit-bestand geen kleuren voorkomen.
Maak ter controle kleurgescheiden prints.

BESTANDEN MET PMS ALS STEUNKLEUR 
Bij het gebruik van zwart met PMS-steunkleur mag er geen cyaan, magenta 
of yellow in uw document gebruikt worden. Let er op dat bij gebruik van 
steunkleuren in meerdere programma’s alle PMS-namen gelijk zijn. 
Maak ter controle kleurgescheiden prints.

DRAGERS
- CD-ROM
- DVD
- USB
- E-mail: alleen ZIP of Stuffit bestanden (tot 5 mb)
- WeTransfer: Voor grotere bestanden tot 2 GB kunt u gebruik maken 
 van WeTransfer (https://www.wetransfer.com/)


