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Je bestand opzetten
We recommend using our templates, but you can also set up 
your document size to 260 x 390 mm.  As for the quality, 300 
dpi resolution is the standard to ensure crisp and clear prints. 

Due to the way Newspapers are produced, there is no need to 
include bleed or safety margin in your design. You can place 
your text or any element of the design next to the edge of the 
document. The nal product will automatically have 1,5 cm 
blank area on every page surrounding your design. 

Papiersoort3
Kranten worden bedrukt op ongestreken papier. Dit 

soort papier neemt veel vocht op waardoor je ontwerp er 

minder verzadigd en levendig uitziet.

Als je ontwerp veel foto's bevat, raden we je aan om het 

wittere, 52 grams papier te kiezen.

Volgorde van de pagina's2
Je bestand moet worden aangeleverd als één PDF, 
inclusief alle pagina's (8-64 pagina's) in de volgorde 

zoals jij ze wilt. De eerste pagina is dus je voorkant, de 

laatste pagina je achterkant.

Let op dat de eerste pagina van de binnenkant (pagina 2 

van je PDF bestand) aan de linkerkant van het 

uiteindelijke product komt.

Maak je artwork drukklaar!

Wil je er zeker van zijn dat je bestand drukklaar is? Bekijk dan hier onze snelle artwork guide 
en kom alles te weten.

help center
contact

Wil je meer weten?
Bezoek ons help center of neem voor 
advies contact op met onze experts.

In het geval dat niet alle speci caties kloppen, zullen we je artwork altijd 

handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de 

wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring 

voordat we het naar de productie sturen.
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overprint

Extra controle4
Hier zijn wat extra aandachtspunten om je artwork te 
controleren: 

- Zorg ervoor dat je zwarte tekst ook werkelijk 100% 

  zwart is en niet een combinatie van CMYK inkten. 

- Alle lettertypes, afbeeldingen en andere details 

  moeten van tevoren ingesloten zijn. 

- Controleer de lagen op eventuele overprint.

- Controleer het aantal pagina's.

kleurcode

Exporteren naar PDF5
Exporteer jouw artwork naar een PDF bestand en gebruik CMYK als kleurcode.


