Aanleveringspecifaties:
Aanlevermogelijkheden
Er zijn verschillende manieren om je bestand(en) aan te leveren. Inktnoord kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden. Denk
hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten etc. Zie
hiervoor onze Algemene Voorwaarden.
Het grootste verschil tussen digitaal drukken en offsetdrukken is dat de vaste kosten per
drukopdracht bij digitaal drukken heel laag zijn. Daarentegen zijn de variabele kosten per vel veel
hoger dan bij offsetdruk. Hierdoor is digitaal drukken vooral interessant bij kleine oplages. Inktnoord
kiest in overleg met u de meest geschikte drukvorm.
Type bestanden

Onze voorkeur bij het aanleveren van een bestand gaat uit naar (certified) PDF. Voor afbeeldingen
raden wij een resolutie aan van (minimaal) 300dpi voor regulier drukwerk en 150 DPI voor
grootformaat drukwerk (spandoeken, canvas e.d.). Aangezien dit niet in alle gevallen mogelijk is,
wordt een minimale resolutie gehanteerd van 150dpi.
De afdruk wordt namelijk mogelijk onscherp bij een lagere resolutie dan 150dpi. Indien u toch een
bestand met een lagere resolutie dan 150dpi aan wilt leveren, ligt de verantwoordelijkheid bij u als
klant. Inktnoord wil u dit ten zeerste afraden.
Bestand gemaakt met het Microsoft Office pakket geven onverwachte resultaten. In principe wordt
aangegeven dat er dan sprake is van niet drukbare bestanden te maken. Tegen een meerprijs kan
worden bekeken of deze bestanden omgezet kunnen worden naar een drukbaar bestand. Informeer
dan naar de mogelijkheden.
Aanleverformaat
Bestanden voor drukwerk dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten. Om te voorkomen
dat er na het snijden witranden ontstaan, of delen van je ontwerpwegvallen, moet het aan te leveren
bestand aan alle zijden groter zijn dan het gekozen formaat.
De afloop is al in het aanleverformaat opgenomen. Voor de meeste producten geldt een afloop van 3
mm rondom.
We adviseren je binnen je ontwerp altijd minimaal 3 mm binnen het netto formaat werkt zodat
belangrijke teksten en/of afbeeldingen niet kunnen komen te vervallen.
Bij het aanleveren van een bestand met voor- en achterkant moet je goed letten op de ligging van
beide zijden.

