AANLEVERSPECIFICATIES
TopReclame.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist
aangeleverde bestanden. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters,
verlooptinten etc. Zie hiervoor onze Algemene Voorwaarden.

Drukbestanden
U kunt uw drukbestanden als PDF-, TIF- of JPG-formaat aanleveren.
Voor deze bestanden geldt het volgende:
Uw bestanden moeten altijd opgemaakt worden in CMYK.

PDF bestanden:
•
•
•

Standaard PDF/X- 1a:2001
PDF 1.3
Transparanties afvlakken

TIF bestanden:
•
•
•
•

Op achtergrondlaag reduceren
Geen alphakanalen
Geen „paden voor het vrijstellen“
Zonder comprimering opslaan, pixelinstelling Interleaved

JPG bestanden:
•
•

Alleen een standaard JPG-formaat gebruiken, bijv. geen JPG 2000
Opslaan met maximale kwaliteit en Baseline (standaard)

Algemeen:

Alle bestanden moeten met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/ contouren worden
aangeleverd. Zet je PMS-kleuren om naar CMYK

Resolutie en formaat
Wij raden aan om een minimale resolutie van 150 dpi te hanteren. In het algemeen varieert de resolutie van 30 tot
150 dpi. Vanaf 30 dpi is het resultaat vanaf grotere afstand acceptabel. Vanaf 70 dpi is het resultaat vanaf enkele
meters goed. Bij twijfel kunt u contact met onze DTP afdeling opnemen.
Probeer uw bestanden altijd op ware grootte aan te leveren. Indien dit niet mogelijk is omdat het opmaak programma dit niet ondersteunt, maak het dan op schaal op. Bijvoorbeeld op 50% of 25%. Houd hierbij wel rekening met
de resolutie, deze zal in verhouding lager worden wanneer wij hem naar ware grootte schalen.
Uw bestanden dienen op ware grootte of op schaal overeen te komen met het bestelde formaat.
Indien dit niet het geval is zullen uw bestanden worden afgekeurd.
Houd u er altijd rekening mee dat er bij het gebruik van zeilogen rondom 4cm van de rand geen belangrijke tekst of
beeld komt te staan, deze kan namelijk gedeeltelijk wegvallen door de ringen.

