ALGEMENE INFORMATIE
Aanleverspecificaties
Geef bij het plaatsen van een order altijd een zo volledig mogelijke omschrijving, zodat wij uw orders goed kunnen afhandelen.
Heeft u nog vragen over onderstaande aanleverspecificaties, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Algemeen
- Vermeld duidelijk de gewenste (PMS)kleuren.
- Lever altijd een duidelijke kleuruitdraai aan. Alleen officiële kleurproeven (Matchprint, Irisproof)kunnen als referentie
gebruikt worden. Andere kleuruitdraaien slechts als indicatie. Kleuren worden altijd bij benadering geprint.
- Vermeld duidelijk de afmetingen, gebruikte kleuren en lettertypen.
- Geef aan op welke schaal de bestanden zijn opgemaakt.

Bestandsformaten
U kunt uw bestanden aanleveren in de volgende bestandsformaten:
PDF (heeft altijd de voorkeur):
- Bij voorkeur een CertifiedPDF of met één van onze job-options.
- Standaard met snijtekens en afloop, tenzij anders overeengekomen.
- LET OP: lettertypen omzetten naar contouren of altijd alle fonts invoegen.
Adobe Photoshop (t/m versie CS3):
- Niet in lagen aanleveren. Lagen altijd samenvoegen in 1 laag.
- Bestanden in .tiff, .eps, .jpg of .psd.
- Alle pagina’s in aparte bestanden.
Adobe Illustrator (t/m versie CS3):
- Alle lettertypen omzetten naar contouren.
- Transparanties altijd afvlakken.
- Kies voor opslaan als EPS.
- Alle pagina’s in aparte bestanden.
Microsoft office:
- Altijd eerst in overleg.

Kleurgebruik
Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK (FOGRA39 of ISO coated) als RGB (Adobe RGB1998). Alle uitvoer wordt door onze RIPsoftware omgerekend naar CMYK. lever altijd een kleurproef aan als referentie.
U kunt gebruik maken van PMS-kleuren. Deze steunkleuren worden wel door onze RIP-software volgens de digitale kleurenwaaier
van pantone omgerekend naar CMYK. De naam van de PMS-kleur dient altijd PantoneC (coated) te zijn. Geef de PMS-kleuren altijd
aan als referentie op een meegeleverde kleurproef.
LET OP! Het gebruik van verlopen en transparanties in combinatie met PMS-kleuren is niet mogelijk. Alle kleuren dienen dan
omgezet te worden naar CMYK of RGB.

ALGEMENE INFORMATIE
Aanleverspecificaties (vervolg)
Resolutie
De resolutie van de bestanden is afhankelijk van de zichtafstand van het printwerk. Voor bijv. een billboard kan 50 dpi al voldoende zijn, voor
een beurswand is dit doorgaans niet voldoende. Houdt daarom bij de opmaak rekening met uiteindelijke formaat. Opmaak bij voorkeur op
100% van de ware grootte. Wel goed rekening houden met de resolutie van het eindformaat zoals hieronder aangegeven.
Kijkafstand met advies resolutie op het uiteindelijke formaat:
•
tot 1 meter 300 dpi
•
van 1 tot 3 meter 200 dpi
•
van 3 tot 5 meter 100 dpi
•
van 5 tot 10 meter 50 dpi
•
groter dan 10 meter 30 dpi

LET OP !!
•
•

•
•

•

Het opwaarderen van de resolutie in een bronbestand heeft geen toegevoegde waarde.
Een meegeleverde kleurproef heeft een indicatief karakter en is geen kleurreferentie. Zonder
bijgeleverde gestandaardiseerde kleurproef (bijv. Matchprint of Agfa Irisformaat) kunnen de
kleuren afwijken van het beeld op uw beeldscherm of printer. Kleuren worden altijd bij benadering geprint.
Bij maatvoering kunnen veel fouten worden gemaakt. Standaard is breedte x hoogte in millimeters.
De klant blijft altijd verantwoordelijk voor de opgegeven maten.
Wij gaan er vanuit dat wij kopieën van uw bestanden ontvangen. Indien de files niet voldoen aan bovengenoemde
aanleverspecificaties en dit problemen geeft in de verwerking treden wij hierover in overleg. Indien vertraging ontstaat
kan dit invloed hebben op de toegezegde levertijd.
Wij kunnen tegen een DTP vergoeding van € 57,50 per uur uw aangeleverde files aanpassen.

Confectie
Onze grootformaat printers hebben een printbreedte die variëert van 150 tot 500 cm (afhankelijk van het materiaal). Hierdoor
worden orders die breder zijn dan onze printbreedtes automatisch opgedeeld in meerdere delen. Geef duidelijk aan wanneer u dit
niet wilt. Zorg ervoor dat beeldelementen zoals teksten en logo’s minimaal 3 cm van de rand worden geplaatst, zodat hier geen
zeilogen, las- of stiknaden doorheen lopen.

Disclaimer
Wij gaan er vanuit dat het digitaal aangeleverde bestand bepalend is, wanneer er verschillen optreden in de proef en het digitale
bestand. Wanneer het aangeleverde bestand niet voldoet aan onze aanleveringsspecificaties nemen wij geen verantwoordelijkheid voor een onbevredigend resultaat. Bij het printen op stof kunnen er geringe maat-verschillen optreden vanwege de rekbare
eigenschappen. Print and Sign Nederland levert volgens de leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem onder nummer 50/2003. Deze voorwaarden vind u in de map. Aan de inhoud van deze
aanleveringsspecificaties kunnen geen rechten worden ontleend.

