Hoofdkantoor Benelux
Laan van Westenenk 90
7336 AZ Apeldoorn
Tel: +31 55 323 85 55
info@expodisplayservice.nl

Aanleverspecificaties
Bestanden en lay-outs bij voorkeur aanleveren als High Ressolution PDF
–
–
–

Zorg ervoor dat er geen pas – of snijtekens in het document staan
Aanleveren in CMYK met 1mm afloop rondom (bij aanlevering op een schaal van 1:10)
Gebruikte fonts insluiten

Bestanden en lay-outs kunt u aanleveren opgemaakt in de volgende programma’s:
–

InDesign, Photoshop, Illustrator

Bestanden opgemaakt in andere dan de bovengenoemde programma’s kunnen alleen na telefonische
goedkeuring door ons worden gebruikt. Microsoft programma’s (Word, Power Point, Excel etc.) zijn
niet geschikt voor grafische reproductie.
Eventueel kunnen wij tegen vergoeding bestanden voor u omzetten of ombouwen.
In dat geval maken we graag een offerte voor u.

Document grootte

Bestanden kunnen als volgt worden aangeleverd:
–
1:10 met 1mm overlap rondom (deze opmaak gebruiken voor grote bestanden)
–
1:1 (= ware grootte) met 10mm overlap rondom (deze opmaak gebruiken voor kleine bestanden)

Fonts/lettertypen
–
–
–

Fonts altijd omzetten naar lettercontouren.
Indien dit niet mogelijk is dan de fonts meeleveren (voor Mac)
Graag de fonts inpakken (.zip of .sit)

Foto’s
–
–
–

Voor een optimale kwaliteit hebben we een resolutie nodig van 720 dpi bij opmaak 1:10
(dus 72 dpi bij opmaak 1:1) in CMYK.
Bij het gebruik van teksten/fonts in Photoshop adviseren we een resolutie van 150 DPI (1:1)
Foto’s altijd aanleveren in CMYK en dus niet in RGB. RGB wordt namelijk automatisch omgezet naar CMYK
en daarbij kunnen fouten en afwijkingen ontstaan.

Speciale kleuren
–

Speciale kleuren zoals goud en zilver kunnen alleen nagebootst worden.

Kleurprofielen
–
–

Wij drukken met gestandaardiseerde profielen en (kleur)instellingen (Iso Coated V2 ECI)
Pantonekleuren altijd omzetten naar CMYK (ISO Coated V2 ECI)

Kleurverlopen
–
–

Verlopen moeten voor het beste resultaat worden gemaakt in Photoshop (72 DPI bij opmaak 1:1),
voorzien van 1% ruis.
(Kleur)verlopen gemaakt in andere programma’s kunnen resulteren in streepvorming.
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–
We transfer
Op www.wetransfer.com kunt u uw bestanden uploaden.
Vergeet a.u.b. niet een duidelijke afzender en een opdrachtnummer te vermelden
–
Link
U kunt ons ook een linkje sturen zodat wij uw files kunnen downloaden.

Extra kosten

Op extra kosten zit u niet te wachten. Daarom vragen we u bestanden aan te leveren zoals hierboven
omschreven.
Wij vragen uw begrip voor het feit dat we in onderstaande gevallen genoodzaakt zijn extra kosten aan u door te
berekenen:
–
–

Bij het meermaals aanleveren van nieuwe bestanden (bijvoorbeeld i.v.m. correcties en aanpassingen)
berekenen we i.v.m. de extra tijd die ons dit kost extra kosten aan u door.
Als de bestanden niet voldoen aan de hierboven gestelde eisen en wij deze moeten aanpassen
(= extra werk) dan berekenen we dit meerwerk aan u door.

Verdere opmerkingen
–
–
–
–

Om bestanden inhoudelijk te kunnen controleren, hebben we altijd een PDF nodig.
Ondanks dat wij altijd zullen proberen eventuele fouten uit uw bestanden en files te halen voordat deze
geprint worden, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk en ligt de eindverantwoording hiervoor bij u.
Check dus heel goed de bestanden voordat u ze naar ons toestuurt.
CD’s of ander opslagmedia, kleurproeven of monsters worden niet door ons gearchiveert of bewaard.
Als u ze terug wilt hebben meldt ons dit dan meteen bij het opsturen dan houden we daar rekening mee en
sturen we ze u na gebruik weer retour.
Wij leveren volgens onze algemene levervoorwaarden.

Vragen?

Bel of mail ons, wij helpen u graag!

Onze contactpersonen van de studio:
Eddy Schilder
+31 (0)55 32 38 555 – direkt 557
eschilder@expodisplayservice.nl

Sebastiaan Eikelboom
+31 (0)55 32 38 555 – direkt 558
seikelboom@expodisplayservice.nl
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