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Zorgvuldig uitgedrukt. Vliegensvlug geprint.

Hoe kan je je bestanden het beste aanleveren?
De meest geschikte manier is via USB, DVD of wetransfer.com.

Welke files nemen we allemaal aan?
Voor tekst: DOC (alsook DOCX-ft.) - RTF – TXT.
Voor a�eeldingen: TIF - JPG - BMP - GIF - EPS – PDF

Maar voor de veiligheid van je bestand,
raden we je aan om deze op te leveren als een drukklare PDF.
Zo kunnen wij je printvraag vlot behandelen & voorkomen we verschuivingen erin. Weet je niet hoe je je bestand 
moet exporteren naar een PDF? In deze tekst staat hoe je dit kunt doen, maar je mag ook altijd even binnensprin-
gen, dan doen wij het voor jou.

Hoe kan je je bestand omzetten naar een PDF?
Via je document zelf:
Bij veel programma’s (Word, Powerpoint, Photoshop, … ) kan je je document heel simpel omzetten naar een PDF. 
Wanneer je links boven bij ‘bestand’ klikt, kan je kiezen voor de optie ‘opslaan als’. Je zal dan eerst de plaats 
moeten kiezen waar je je document wilt opslaan, bijvoorbeeld op je bureaublad. Eenmaal je dit gekozen hebt, 
krijg je een venstertje waarbij je beneden nog eens moet kiezen bij ‘opslaan als’. Hier selecteer je gewoon ‘PDF’ 
en voilà, klaar!

Via het Adobe stuurprogramma:
De Adobe Acrobat Distiller-software kan je online downloaden bij Adobe. Deze software is de standaard voor het 
maken van PDF-bestanden.

Via het internet:
Deze optie is voor klanten die geen Adobe- of O�ce-programma’s hebben. Op het internet kan je zoeken naar 
volgende programma’s: freepdfconvert.com, zamzar.com of cutepdf.com. Via deze programma’s kan je je docu-
ment omzetten naar een PDF.

Voor je je bestand als een PDF opslaat…
Let erop dat je een rand van 3mm afloop vrij houdt rond je gewenste formaat. Belangrijk is dat je beelden en tekst 
van je bestand ook nog eens 3mm van die rand houdt. Op deze manier vermijden we dat er stukjes van je 
beelden of teksten niet mee uitgeprint worden.

De resolutie van je bestanden
Om ervoor te zorgen dat we je ontwerp haarscherp kunnen drukken, is de nodige resolutie 300dpi. Indien je 
a�eeldingen wilt laten drukken in een groot formaat, raden we aan om voor een resolutie van 150dpi te zorgen.

De kleuren
Om te vermijden dat er een kleurafwijking opkomt in je bestanden of beelden, is het verstandig om je bestand op 
te maken in CMYK. Indien je voor mono color gaat, kies voor grijswaarden. Let er gewoon op dat je nooit voor RGB 
kiest. De kans zit er namelijk in dat als we een bestand van RGB moeten omzetten naar CYMK, er een kleurver-
schil opduikt.

Nog vragen?
Spring eens binnen! We helpen je graag verder.
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