Algemene aanleverspecificaties voor drukwerk
Hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikte aanleverspecificaties voor drukwerk. Per product en
per drukkerij kunnen er kleine verschillen zijn zoals de aflooplengte en DPI/ PPI. Raadpleeg dus altijd even de
aanleverspecificaties van jouw drukker om er zeker van te zijn dat jouw PDF perfect aangeleverd wordt!

Document • Maak drukwerk op met Adobe InDesign of Affinity Publisher.
• Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat kleurvlakken en afbeeldingen die tot de
paginarand lopen, doorlopen naar je afloop lijn. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt
ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
Tekst • Maak je een PDF met onderstaande instellingen? Dan wordt je lettertype ingesloten in de PDF.
Exporteer je naar een ander bestandstype? Zorg dan dat je de tekst omzet naar contouren.
• De minimale lettergrootte is vaak 6 pt. De leesbaarheid is mede afhankelijk van het lettertype
dat je gebruikt.
Kleur • Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
• Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280%. Dat is de percentages cyaan,
magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld.
• Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik
diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en grote tekst. Niet voor tekst die kleiner is
dan 15pt of platte tekst.
• Opmaak met een witte omlijning of vulling mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op
overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
Afbeeldingen • Als je afbeeldingen gebruikt, gebruik dan een (effectieve) resolutie van minimaal 300 DPI/ PPI.
Omdat dit niet altijd mogelijk is, wordt er vaak een minimale (effectieve) resolutie van 150 DPI/
PPI gehanteerd. Onder de 150 DPI/ PPI wordt bijna nooit geaccepteerd omdat dit onscherp is.
Lijnen • Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve
lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
PDF • Lever je bestand aan als drukklare PDF, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
Dit PDF profiel zorgt er voor dat je bestand geen transparantie bevat en alle kleuren worden
omgezet naar CMYK kleuren.
• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen.

