
AANLEVERSPECIFICATIES 

De basis van goed drukwerk is de aanlevering van een PDF bestand dat aan onze drukspecificaties 

voldoet. Wij raden u aan om de onderstaande punten aan te houden: 

 

1. Formaat: graag uw PDF bestand aanleveren conform het afgewerkte formaat. 

2. Afloop: uw PDF bestand indien mogelijk voorzien van minimaal 2 mm afloop rondom. 

3. Snijtekens: uw PDF bestand indien mogelijk voorzien van snijtekens. 

4. Kleuren: uw PDF bestand zal bij voorkeur in de juiste kleuropbouw moeten worden aangeleverd. 

Kleurenontwerpen graag in CMYK aanleveren. Zwart graag als 100% zwart of een percentage van 

zwart. Wij raden aan geen gebruik te maken van “opbouwzwart” (zwart opgemaakt uit meerdere 

CMYK kleuren) of registratie kleuren. Mocht uw ontwerp PMS kleuren bevatten, dan zal de 

aangeleverde PDF ook voorzien moeten zijn van deze PMS kleuren. Indien u RGB kleuren gebruikt in 

het kleurenontwerp, dan worden deze door ons omgezet naar CMYK kleuren. Dit kan leiden tot een 

kleurverschil. Voor print raden wij aan  geen gebruik te maken van ICC kleurprofielen. 

5. PDF versie: wij raden aan om uw PDF bestanden met minimaal versie 1.5 bij ons aan te leveren. 

Dit heeft onder andere te maken met het correct kunnen verwerken van eventueel gebruikte 

transparanties. 

6. Fonts: alle gebruikte fonts in uw bestanden moeten ingesloten zijn. 

7. Marges: gelieve geen teksten en/of tabellen dicht op de rand van de pagina te zetten. Bij 

boekproducties raden wij een minimale rugmarge van 15 mm aan en een afsnede marge van 

minimaal 5 mm. Bij losbladige producties is het advies rondom minimaal 5 mm. 

8. Bestandsnamen: houdt de namen van uw bestanden simpel, bijv. Omslag_JanBakker.pdf 

9.Opmaak: in het algemeen ontvangen wij graag PDF bestanden die losbladig zijn opgemaakt, dus 

niet als spread (naast elkaar). Omslagen dienen wel als spread te worden aangeleverd. 

10. Aanleveren Spot UV documenten: Een spot UV document dient altijd als een vijfde kleur, of als 

een apart document aangeleverd te worden. De Spot UV objecten dienen in overdruk te staan, zodat 

de onderliggende objecten niet wit uitgespaard worden. Graag opmaken in 100% steunkleur, met 

een duidelijke benaming. 

11. Aanleveren stansmens documenten: Een stansmes document dient altijd als een vijfde kleur, of 

als een apart document aangeleverd te worden. Het stansmes dient in overdruk te staan, zodat de 

onderliggende objecten niet wit uitgespaard worden. Graag opmaken in 100% steunkleur, met een 

duidelijke benaming. 

U kunt CMYK-kleuren instellen via het menu van de volgende programma’s: 

Adobe Indesign: Bewerken > Transparantie-overvloei ruimte > Document CMYK 

Adobe Illustrator: Bestand > Documetkleurmodus > CMYK kleur 

Adobe Photoshop: Afbeelding > Modus > CMYK kleur 

Tip: gebruikt u het Adobe Creative Suite pakket voor uw opmaak? Bespaar tijd en gebruik onze 
joboptions.  



Voor offset kan eventueel  gebruik gemaakt worden van ICC kleur profielen . 
Let goed op uw kleurgebruik bij het omzetten van RGB naar CMYK. De volgende 
kleurprofielen worden geadviseerd om toe te passen.  

Mat en gestreken papiersoorten:  

• PSOcoated_v3.icc Fogra 51 

Ongestreken papiersoorten: 

• PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc Fogra 52  

Deze profielen vervolgens plaatsen in Photoshop:  
HD/Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles/Recommended  

 

https://www.drukkerij-roelofs.nl/dist/images/uploads/tags/pso-coated_v3-2.zip
https://www.drukkerij-roelofs.nl/dist/images/uploads/tags/pso-uncoated_v3_FOGRA52-2.zip

