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TIPS VOOR HET AANLEVEREN VAN FLITSKLARE DOCUMENTEN
Zorg, bij het aanleveren van uw digitale files voor volgende zaken:
- Indien het een drukwerk betreft met ‘aflopende’ fond of foto’s: zorg steeds voor 3 mm
extra beeld rondom de bladzijde, bovenop het afgewerkte formaat.
De documentgrootte (het afgewerkte formaat) blijft evenwel behouden. Lever ons een bestand met paskruisen. (zie schematische voorstelling hiernaast).
- Indien het een vierkleurendrukwerk betreft: zorg ervoor dat alle beelden omgezet zijn naar
CMYK, dit zijn de vier quadrikleuren (cyaan-magenta-yellow-black). De meeste beelden in
jpg zijn RGB, maar dit zijn ‘lichtkleuren’ d.w.z. enkel bedoeld om te bekijken op een scherm.
De meeste beeldbewerkingsprogramma’s ondersteunen die omzetting van RGB naar CMYK.
Zorg er ook voor dat de resolutie van de beelden hoog genoeg is voor drukwerk (300 dpi

9HOLW VHFWHWXHUFL HO
HVVHTXDW FRUH YH
'XLVVHTXLS
QLDW
HQLP ]]ULW LOLW XWH
PRGR FRQ XWDWXP
HURFRQVHTXLVL
(WQXPVDQGLDWZLVFL
EOD DG GROHVVLW YHO
LQ KHQGLSLVPRG,Q
KHQLW VHTXDW LQ XW
QLW SUDWHW YHOHVVH
TXLVVL
2ORUSHUDW YXOOXP
DOLV DGLDW 8W ORUWLQ
KHQLEK HW FRQ YHUR
HXLVVL H[HUR GRORU
WLQJ HO XW DGLR HQLP
]]ULOLW LXVFLOO XSWD
WXP YHO HXLVL WLQLP
YHQGLSLW YHO GHO
LULOLVFLQLEK HXLSLVLP
YHO H[HURVWUXG HWXH
IHX IDFLSLV VHFWHP
LSVXVFLQ
HUDWLQJ
HQLP GLRQVHG WLV
DOLVL
(FWHP DG PDJQD
IHXPPRO
RUSHUDW
ZLVLP TXLVL HURV
GROHQGLR RGLRQVHG

HO GLSLVVLVVH GRORU
VXVFLOODP GHO HX
JXH GHOLTXDW 8W
XWDWLRQ
KHQLVPR
GRORUH GROHQGLJQLP
H[HU VLP YHQGLDW
,OLTXDW7XPLXVFLQFL
EODQGUH GR HURV DW
8W GRORUH GXQW
ORERUWLH FRQXP LSLV
DXWZLVGXQWLULOODP
HUFLOOD
YHOHVWUXG
RUH GRORUH GRORUHU
LOLTXDWXH PDJQLP
GRORERUWLR0LQFLGXLV
QRQVHQLP GXQW DW
8WXWHWDW

8W YXOOD DFLS HW
ODPFRQVHFWHP QLEK
HXPVDQGLDWLH WDW
(QGUHHQWORUWLHYHU
DW ,W QLW TXLVFLOODQ
KHQLW SUDWXH PDJQD
DOLVDGWHPGRGLDWLR
FRUH PLQLW TXDWX
HURHXLVGROHVWUXGWDW
SUDHVVHFWHW YHOHQLP
LQ YHUFLSLW FRQ XW
QLV QXOSXW DGLRQ HU
LSVXVWR FRQVHFWHWXP
LXUH YRORU LULW DXWH
WLH GR GROHVWUXG WLR
H[HULOXWDWQRQVHQGLW
ODRUH FRQVHG GROR

voor kwalitatief drukwerk).
Beelden die van internet gehaald worden zijn meestal slechts 72 dpi, ofwel kunt u de resolutie opdrijven tot 300 dpi maar dan het beeld 4x verkleinen, of anders kiest u een beeld met een hogere resolutie.
- Voor logo’s en tekeningen zijn vectoriële bestanden aan te bevelen (aangemaakt in specifieke
tekenprogramma’s zoals

Illustrator, Corel draw…) die zijn onbeperkt schaalbaar zonder kwaliteitsverlies.
- Denk eraan dat, indien u tekst inbrengt in een beeldbewerkingsprogramma (Photoshop e.d.), deze tekst pixelmatig wordt
d.w.z. resolutie-afhankelijk en dus minder scherp dan vectorieel. Bovendien bestaat het gevaar dat de samenstelling van de
kleur ‘zwart’ zal bestaan uit de 4 hoofdkleuren, wat niet bevorderlijk is voor de scherpte van uw drukwerk. Aangewezen programma’s om tekst puur vectorieel te behandelen zijn Quark XPress, Illustrator, Indesign… Zorg ervoor, indien u een Illustrator
file aanlevert, dat alle teksten omgezet zijn in lettercontouren (menu lettertype - maak lettercontouren), en zorg dat alle zwarte tekst in overdruk staat (tekst selecteren en in het palet kenmerken het vakje transparantie aanvinken).
- In principe moet zwarte tekst altijd 100% zwart staan, zonder onderliggende kleur, en in overdruk, zodat de tekst niet uitgespaard wordt in de onderliggende kleurvlakken of beelden.
- zorg ervoor dat uw tekst nooit dichter dan 5 mm van het afgewerkt formaat staat (uitzondering: kleine firmakaartjes: 3,5 mm).
- gebruik voor volvlakken zwart de samenstelling: 100% zwart, 40% cyaan, 30% magenta en 20% geel.

AANLEVEREN VAN FLITSKLARE DOCUMENTEN IN PDF FORMAAT
- Voor vierkleurendrukwerk: kijk vooraf na of alle beelden en logo’s in CMYK staan (de drukkleurenmodus)
- Gebruik het officiële programma ‘Acrobat Distiller’ om uw pdf’s te schrijven via postscript files en
lever ‘certified pdf’s’ af. (pdf met een groen vinkje) gebruik in elk geval de settings voor ‘high quality’ of ‘press quality’
- Indien u toch via een andere weg pdf’s maakt (export vanuit een welbepaald programma):
zorg er dan voor dat u alle lettertypes insluit (bij de meeste programma’s staat dit niet standaard ingesteld) Kijk bij
‘eigenschappen’ en vink de optie ‘alle lettertypen insluiten’ aan.
In dit geval dient u dit wel te melden, en zullen wij zelf een controle uitvoeren, die zal aangerekend worden.
- Zorg er voor dat u de pdf op ware grootte maakt (het formaat zoals het zal gedrukt worden)
- Indien het een ‘aflopend’ formaat betreft, dan maakt u een pdf aan met paskruisen, en met 3 mm extra beeldruimte
(zie hoger).
- Indien het een ontwerp betreft met steunkleur, behandelt u deze kleur best effectief als een
extra pantone kleur (dus in dit geval niet omzetten naar CMYK).
Bezorg ons in elk geval ook een volledige uitprint in kleur van uw documenten, zodat wij bij het drukken alles kunnen controleren.
Indien u hierover nog vragen hebt, contacteer Etienne - prepress drukkerij De Canck, tel. 09 324 02 90



