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Aanleveren bestanden
voor drukwerk

Vragen over deze afspraken?

info@sconcept.be
+32 (0) 477 94 12 90
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S-Concept: Reclamebureau is een onderdeel van SnP Wear bvba

Bestandsformaat
Uw bestanden voor drukwerk levert u bij voorkeur aan in PDF-formaat:

-PDF-bestanden zijn veel kleiner

-afzonderlijk aanleveren van afbeeldingen en fonten is overbodig

-PDF-bestanden zijn platform onafhankelijk

-Kans op fouten bij omzetting is klein. 

Bij aanleveren van een PDF-bestand zijn ingrijpende correcties niet mogelijk. Deze dienen steeds in het 

bronbestand te gebeuren. Eventueel kunnen open bestanden uit AdobeCS (Indesign, Illustrator en Photoshop) 

worden aangeleverd. Let hier bij wel op dat de bestanden niet te zwaar worden. Indien u hiervoor kiest dien je 

steeds afbeeldingen en lettertypes mee te leveren. Open bestanden kunnen enorm groot worden, het verwerken 

duurt daardoor een stuk langer. 

Aanleverformaat
Bij voorkeur maakt u het bestand op op de kapvormen/templates die door S-Concept werden aangeleverd. 

Kapvormen moeten steeds in overprint staan en in een aparte layer. Waar mogelijk een minimum bleed van 

3mm bij drukwerk en 10mm bij grootformaat geven. Alle beelden moeten in CMYK-modus staan. De totale 

inktbezetting mag de 300% niet overschrijden. Zwart kan je best opbouwen als volgt: C 60% -M 40% -Y 40% -B100%. 

Gebruik het kleurprofiel “FOGRA 29” (of “ISO Coated V2”, te downloaden via www.eci.org). Bestanden mogen in 

geen geval RGB-beelden bevatten. 

Resolutie
Bestanden mogen worden aangeleverd op 100% of op schaal. Er wel op toezien dat de bleed steeds 5mm is op 

100% (dus 0,5mm op 10%) Voor oVset drukwerk is de resolutie best 300dpi op100%. Voordigitaal drukwerk is dit 

minimum 72dpi op 100%.

Aanlevering
Graag gebruik maken van e-mail of on-line tranferdiensten (”www.WeTransfer.com”) Gebuik voor de 

bestandsnaam enkel letters,cijfersen_(underscore). Dit vermindert de kans op beschadigde bestanden.


