Volg deze stappen om je bestand printklaar te maken.
Uw printbestanden altijd aanleveren als PDF-bestand!
Toepassingsbestanden (Word-, Excel-, Publisher- Powerpoint-bestanden, enz...) zijn op het eerste zicht
de gemakkelijkste manier om je documenten aan te leveren. Nochtans raden wij aan deze bestanden
slechts in uitzonderlijke gevallen door te sturen.
WAAROM? Ten eerste moeten wij over hetzelfde programma (en liefst dezelfde versie) beschikken als
jij. Daarnaast moeten wij eveneens beschikken over dezelfde fonts (lettertypen). Het geheel wordt
bovendien nog lastiger aangezien vele programma's hun layout aanpassen aan de printer die op de
computer ingesteld is. De layout van een tekst opgemaakt in MS Word bijvoorbeeld verandert wanneer u
een andere printer instelt omdat de ene misschien meer tekst op een lijn of een pagina krijgt dan de
andere. Ook bij aanpassen van marges worden deze niet correct doorgegeven. Resultaat hiervan kan
zijn verschuivingen van afbeelding en teksten!
Onaangename verrassingen zijn op deze manier dus niet uitgesloten.
PDF is een platform onafhankelijke pagina omschrijvingstaal. PDF-ﬁles worden zeer eenvoudig vanuit
elke toepassing aangemaakt met behulp van het programma Adobe Acrobat. Bij de meeste
programma’s kan je opslaan als PDF of exporteren naar PDF-bestand kiezen.
Vergeet volgende belangrijke opties niet in te stellen:
LETTERTYPES (FONTS) INSLUITEN
AFBEELDINGEN (RESOLUTIE) NIET DOWN- OF SUBSAMPELEN

Waar op letten!
Bij voorkeur een printklare pdf op eindformaat (resolutie 300 DPI)
Indien uw document aﬂopend is, 5 MM bleed voorzien om te snijden.
Hou er ook rekening mee dat er steeds een witrand rondom is van 5 mm, tenzij je vraagt om je
document aﬂopend te printen.

Hoe aanleveren voor printen van een geplooid boekje.
(A5 of A4 eindformaat)
Alle pagina's van een boekje aanleveren in 1 bestand en in de gewone volgorde. Dus elke pagina van
het boekje op 1 pagina voorzien (niet in booklet). Indien mogelijk pagina nummers voorzien. Voorzie ook
best een veelvoud van 4 pagina's: 4, 8, 12, 16 pag... Indien er lege pagina’s in het boekje zitten moet je
deze ook op de juiste plaats invoegen (v.b. Lege pagina op achterzijde van de voorpagina)
De pagina’s van een boekje hebben steeds 5 mm witrand en kan niet aﬂopend geprint worden.

