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AANLEVERINGSHANDLEIDING
aanleveringshandleiding



Wij lopen vaak tegen het probleem aan dat bestanden niet juist worden 
aangeleverd. Daarom deze korte handleiding voor het aanleveren van be-
standen zodat wij uw drukwerk op een correcte manier kunnen verwerken 
en afleveren.
Mocht het toch niet lukken dan bieden wij uiteraard de mogelijkheid dit 
voor u te corrigeren.

Met vriendelijke groet,
Het team van GbG Primeur



AfLoop
Om er voor te zorgen dat uw bestand op de juiste manier wordt gesneden, 
moet u uw bestand voorzien van afloop. Hieronder leggen wij met een 
afbeelding uit hoe u hier voor zorgt.

Netto formaat: Het eindelijke formaat van het geleverde drukwerk.

Veilige zone (5mm tekstmarge): Om te voorkomen dat belangrijke ele-
menten eraf worden gesneden bij het schoonsnijden, moet u zorgen dat 
deze minimaal 5mm uit de kant staan. 

Afloop: Drukbestanden dienen vaak te worden aangeleverd met een afloop 
of snijmarge van 3mm. Dat betekent dat je bij het formaat van het druk-
werk aan alle kanten 3 mm toevoegt, zodat er ruimte is om drukwerk op 
maat te snijden, zonder dat er witranden ontstaan.

Sed mo exerfernam veres dolendis deria sit atiis ipsum, 
ipsam eatusa ducim fuga. Et quas eius.
As veliquam quodis se aut quunti duntis volupta tessed 
uta aut optate verruptatur audae et dios cus.
Andam rectur? Udandicit ium



KADERS
Het gebruik van kaders rondom uw drukwerk raden wij ten zeerste af. Er 
kan namelijk bij het schoonsnijden verschuiving ontstaan waardoor dit 
kader niet overal even breed zal zijn. Wilt u dit toch dan is dit geheel op 
eigen risico.



RESoLuTIE AfbEELDINGEN
Een fout die vaak voorkomt is het gebruik van afbeeldingen met een te 
lage resolutie. Dit zijn vaak afbeeldingen die van internet gehaald worden. 
De resolutie van deze afbeeldingen zijn over het algemeen 72 of 150dpi. 
Drukwerk heeft een minimale resolutie van 300dpi. De meeste producten 
worden op 300dpi gedrukt dus een hogere resolutie heeft vaak geen zin. 
Als er geen betere afbeelding is, raden wij u aan deze op 100% grootte te 
bekijken en zelf te oordelen of het acceptabel is.

300DpI

KLEuRmoDuS
Naast de lage resolutie van afbeeldingen afkomstig van internet hebben 
deze vaak ook een, voor drukwerk, foute kleurmodus. Aangezien deze af-
beeldingen weergegeven worden op een beeldscherm zal de kleurmodus 
op RGB staan. De kleurmodus die gebruikt wordt voor (full color) drukwerk 
staat bekend als CMYK. Het verschil tussen deze twee kleurmodi is het 
bereik. In RGB zijn fellere kleuren te halen dan in CMYK. Bij gebruik van 
zo’n felle kleur is er een grote kans dat deze op het uiteindelijke drukwerk 

72DpI
Let op! Bij het versturen van afbeeldingen via e-mail of Picasa kan het 
zijn dat het e-mailprogramma uw afbeelding automatisch zal verkleinen.



veel fletser zal zijn. Houdt er altijd rekening mee dat hetgene wat u op uw 
scherm ziet uiteindelijk anders over kan komen als het gedrukt is.

Indien u over het programma Adobe Photoshop beschikt, kunt u zelf sim-
pel deze kleurmodus omzetten naar CMYK via het menu Afbeelding -> 
Modus -> CMYK. U ziet dan zelf het verschil tussen RGB en CMYK.

Als er in offset gedrukt gaat worden, kan er ook gekozen worden voor te 
drukken in PMS. Dit zijn kleuren die vooraf zijn vastgesteld. Het voordeel 
hierbij is dat de kleur er bij elke drukker hetzelfde uitziet (afhankelijk van 
het medium waarop gedrukt wordt). Bij het meeste drukwerk dat in deze 
PMS kleuren gedrukt wordt, zijn hoogstens maar 3 of 4 kleuren mogelijk. 

In onderstaande afbeelding ziet u het verschil in bereik van de twee kleur-
modi. De bovenste balk is een verloop in RGB, de onderste balk is het-
zelfde verloop omgezet naar CMYK. U ziet dat de felle groene kleur niet te 
halen is in CMYK.

bESTANDEN AANLEVEREN
Via e-mail (maximaal 8 Mb): drukwerk@gbg.nl
Grotere bestanden kunt u versturen via www.wetransfer.com
U kunt natuurlijk ook altijd langskomen met een USB-stick, DVD of Harddisk

Bestanden bij voorkeur aanleveren als PDF.






