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Leijten Druk, Print en Advies
is aangesloten bij

Hoe levert u een juist bestand aan?

Wat hebben we nodig om uw bestand op de 
juiste manier te kunnen verwerken

Snijtekens en afloop
Om het document op het gewenste formaat te kunnen snijden gebruiken we 
snijtekens. Dit zijn kleine zwarte streepjes die buiten het beeldformaat van het 
document worden geplaatst, deze geven het werkelijke formaat aan van het 
document. Ze dienen als hulplijnen om een document op de juiste manier 
schoon te snijden. Deze snijtekens worden samen met het bestand afgedrukt.
Nu we weten wat snijtekens zijn en waar die voor gebruikt worden willen we 
ook graag afloop hebben. Afloop is dat de foto, afbeelding of illustratie die op 
de rand van het document staan, minimaal 3 mm doorlopen aan alle zijden 
van het document. Er onstaat dus een snijmarge van 3 mm rondom het 
document. Deze marge noemen we “de afloop”. Nu hebben wij ook marge 
om het document goed te snijden.

Waaraan moet uw bestand nog meer voldoen:
PDF
• Certified PDF
• CMYK
• Inclusief snijtekens en afloop (3mm)
• Alle fonts invoegen
• Voor meer informatie over pdf: www.certifiedPDF.net

InDesign (t/m versie CS5)
• Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt, anders Macintosh.
• Complete Macintosh fonts (geen PC fonts) en ALLE afbeeldingen meesturen.

Adobe Illustrator (t/m versie CS5)
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren.
• CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor 
   kunnen kleurafwijkingen ontstaan).

Adobe Photoshop (t/m versie CS5)
• 300 DPI.
• CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor 
   kunnen kleurafwijkingen ontstaan).
• Flattened (niet in lagen).
• Niet geschikt voor tekstbestanden.

Microsoft Word
• Gebruikte fonts apart meesturen.

TIFF EPS JPEG
* minimaal 300 dpi

Overige programma’s
• Enkel in overleg; er zijn mogelijk meerkosten aan verbonden. Indien 
   bestanden niet drukklaar kunnen worden aangeleverd, zullen wij in 
   overleg met u naar een oplossing zoeken.

Bestandsgrootte
• Let op dat u geen onnodig grote bestanden aanlevert, dit kan fouten 
   veroorzaken. Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI (indien 
   van toepassing).

GOED! - 3 mm afloop (snijmarge)

Marge zodat tekst en beeld er goed opstaan

NIET GOED! - geen 3 mm afloop (snijmarge)

Marge zodat tekst en beeld er goed opstaan
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