AANLEVERSPECIFICATIES VAN DIGITALE
DOCUMENTEN T.B.V. DRUKWERK
Open documenten
• Juiste grootte (documentformaat) opgemaakt
• Eventuele aflopende elementen (3mm)
• Brochure/boek opmaken met linker- en rechterpagina’s 1-2-3-enz.
• Juiste sectie- en paginanummering
• Bij drukwerk in steunkleuren c.q. spotkleuren moet er voor elke kleur 1 soort zijn
• 	Maximaal 320% inktwaarde gebruiken (geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% geel en
100% zwart over elkaar gebruiken (registratie zwart))
• Minimale lijndikte 0,1 pt
• In geimporteerde PDF bestanden geen invul- of formuliervelden gebruiken
• Alle gebruikte fonts aanleveren
| Dit kan in InDesign d.m.v. van “pakket” uitvoer
• Alle beelden aanleveren

Voorwaarden
Aangezien wij de PDF gaan gebruiken voor drukwerk, dient deze aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Ten eerste dienen de illustraties en gebruikte kleuren aan dezelfde eisen te voldoen als
drukwerk:
• Resolutie minimaal 300 dpi
• 	Pantone of CMYK. (RGB wordt automatisch omgezet, dit kan een onvereachts resultaat
opleveren).
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Juiste basisinstellingen voor het maken van een PDF
Resolutie:
Compressie:
Lettertypen:
Kleuren:
Snijtekens:
Afloop:

300 DPI
Maximale JPG kwaliteit
Subset of volledig insluiten
CMYK (coated fogra39) of Pantone
Aan
3 mm

Aanleveren
Stuur ons ten allen tijde een print (kleur of grijswaarden) van het totaal én kleurgescheiden
(zwart-wit) toe!
Uw documenten kunt u op de volgende manieren bij ons aanleveren:
• Mail: info@nivo.com (voor documenten tot 5 mb.)
• 	Wetransfer: https://nivo.wetransfer.com (voor documenten vanaf 5 mb.
• Hardware matige datadragers.

Algemeen
Prijsopgaven, transacties en
leveringen geschieden volgens
de leveringsvoorwaarden voor de
grafische industrie, gedeponeerd
ter griffie van de arrondissementsrechtbank te amsterdam. Een
exemplaar wordt u op aanvraag
toegezonden.
Lid koninklijk verbond van grafische
ondernemingen.

Wij zullen vakkundig handelen wanneer er op een onjuiste wijze wordt aangeleverd, maar
wij kunnen in geen geval de aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in hetgeen u
ons aanlevert.

Hulp nodig?
Bel ons bevlogen ondersteuningsteam op 015 219 25 25

