
Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u telefonisch bericht. U kunt altijd bellen voor advies. Maar u doet er verstandig onze 
aanleverspecicaties zorgvuldig door te lezen. Indien wij uw bestanden aanpassen brengen wij hiervoor kosten in rekening, deze 
zullen wij vooraf aan u kenbaar maken. U kunt aanleveren in:

ADOBE PHOTOSHOP (t/m versie CC):

• 300 DPI.
• CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan).
• Niet in lagen aanleveren.
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd.
• Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP .
• Elke pagina in een apart bestand aanleveren.

ADOBE ILLUSTRATOR (t/m versie CC):

• Lettertypen omzetten naar lettercontouren.
• CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan).
• *.ai, *.eps.
• Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP.
• Elke pagina in een apart bestand aanleveren.

ADOBE INDESIGN (t/m versie CC):

Complete fonts en ALLE afbeeldingen meesturen (Pakket maken) Als u PDF-bestanden schrijft vanuit InDesign, moet u alle fonts 
in contouren zetten, aangezien ze op deze wijze niet worden ingesloten en in het verdere proces voor problemen kunnen zorgen.

MICROSOFT WORD:

• NIET mogelijk.

AFLOOP OF OVERVUL

Twee dezelfde benamingen voor hetzelfde. Indien drukwerk aflopend bedrukt wordt (beeld loopt van het papier af) is afloop of 
overvul nodig aan alle zijden! De waarde die wij hiervoor aanhouden is 3 mm. Deze 3 mm moet worden toegevoegd aan het uit-
eindelijk formaat. Bij A5 formaat (148,5 x 210 mm) moet er dus een illustratie worden geleverd van 154,5 x 216 mm. Wij adviseren 
om tekst en tekstkaders 3 à 4 mm van de uiteindelijke snijrand te plaatsen.

STUUR PRINTEN MEE!

Altijd een print meesturen of faxen, bij voorkeur ook een kleurgescheiden print. De print en het document moeten hetzelfde zijn. 
Als wij geen print hebben kunnen wij niets controleren. Dit is voor uw risico.

BESTANDEN AANLEVEREN

• e-mailen naar arjan@murola.nl (max. 10 mb)
• door ons laten downloaden van een door u opgegeven locatie
• via WeTransfer.com
• aanleveren op CD / DVD of USB stick

Let op dat u geen onnodig grote bestanden aanlevert, dit kan fouten veroorzaken. 
Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI (indien van toepassing). Geen overbodige bestanden of mappen meesturen.

Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken. Indien wij correcties 
of aanpassingen moeten uitvoeren, brengen wij kosten in rekening

WEIGEREN

Wij behouden ons het recht voor bestanden te weigeren of af te keuren. Dit kan zijn vanwege kwaliteitseisen, schokkende beelden 
of een andere reden waar wij per definitie geen uitleg voor hoeven te geven.

AANLEVERSPEC I F I C AT I E S


