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Download werktekening

Onderstaande aanleverspecificaties gelden voor het aan-

leveren van posters en achtergrondplaten voor formaten 

van A3 t/m A0.

•  Wij raden aan om bestanden altijd op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe 

Photoshop en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder de laatste 

versie (Acrobat 8/9 PDF versie 1.7).

• Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.

 •  Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, 

hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het 

snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden. Zie tekening.

•  Zorg dat belangrijke teksten en beelden minstens 2,5 cm binnen het netto formaat staan, hier 

vallen namelijk de randen van de lijst overheen.

• Als je afbeeldingen gebruikt, dan raden wij een resolutie aan van minimaal 300 DPI.

•  Als je gebruik maakt van lijnen of strepen, dan mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 punt.  

Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 punt hebben.

• Let op dat tekst goed leesbaar is, ook vanaf een afstand.

 •  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (dit is het percentage 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 teksten. Niet voor tekst 

die kleiner is dan 24 punt of voor platte tekst.

• Zorg dat je lettertypes in de PDF insluit (embed) of zet de tekst om naar contouren/outlines.

• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).
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