AANLEVERSPECIFICATIES
Hoe levert u bestanden aan?
•

Bestanden groter dan 5MB kan je makkelijk uploaden

•

via ons eigen wetransfer kanaal.
U kunt tot maximaal 2GB versturen via

•

•

•

Als u het bestand opmaakt op 100% formaat (schaal
1:1) gelieve minimum 150 dpi te voorzien

•

Levertermijnen zijn verschillende per product en

https://krekels.wetransfer.com

aantal, deze worden altijd met de verantwoordelijke

naar artwork@krekels.net

verkoper afgestemd

Gelieve altijd de geschikte template te gebruiken die

•

Onze grafische afdeling doet bij alle bestanden een

door grafische afdeling is doorgestuurd.

controle van kwaliteit en kleur U krijgt bij elke ontwerp

Zorg dat je digitaal bestand aan alle zijden is voorzien

een digitale proefdruk via proofHQdie u moet goed-

van 5mm afloop.

keuren voor de we in druk gaan.

Alle aangeleverde bestanden moeten in CMYK modus
opgemaakt worden.

•

Je kunt het bestand ook in pantone opmaken, dit geldt
uiteraard wel enkel als richtlijn, er wordt enkel met
PMS inkten geprint bij zeefdruk

•

•

gen. Minder kan niet gedrukt worden.

Gelieve alle lettercontouren om te zetten, zodat je
geen fonts kan hebben die verspringen

Elke lijn in uw ontwerp hoort minstens 3 pt te bedra-

•

Doordat een bestand vectorieel is, kan je de grootte
aanpassen, zonder dat je kwaliteitsverlies hebt.
Gelieve zo veel mogelijk vectorieel te werken om
kwaliteitsverlies tegen te gaan

Vectorieel

•

Niet
Vectorieel

Gelieve alle files te embedden in het document of de
links apart mee te sturen.

Gelieve deze richtlijnen te respecteren. Eventuele claims bij slecht aangeleverde bestanden kunnen niet aanvaard worden
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AANLEVERSPECIFICATIES
Welke bestandsformaten aanvaarden wij?
Bestandsformaat

Geschikt?

Programma





Mits alle lettercontouren omgezet zijn en
alle files embed zijn.

Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat
reader

Mits alle lettercontouren omgezet zijn en
alle files embed zijn.

Adobe Illustrator

Mits alle lettercontouren omgezet zijn en
alle files embed zijn.

Adobe Photoshop

.TIFF



Enkel voor banners en rollups

Photoshop, Illustrator, Indesign

.JPG



Enkel voor banners en rollups

Photoshop, Illustrator, Indesign

.CDR







Niet geschikt voor professionele print

Coreldraw

Niet geschikt voor professionele print

Microsoft Publisher

Niet geschikt voor professionele print

Microsoft Word

Niet geschikt voor professionele print

Microsoft powerpoint

Niet geschikt voor professionele print

Microsoft excel

.PDF
.AI
.PSD

.PUB
.DOC
.PPT
.XLS

Onze grafische afdeling doet bij alle bestanden een controle van kwaliteit en kleur
U krijgt bij elke ontwerp een digitale proefdruk die u moet goedkeuren voor de we in druk gaan

Checklist klant


Is mijn product op tijd besteld?



Heb ik de juiste template gebruikt?



Heeft mijn bestand de juiste afmeting?



Heeft ik alles omgezet in lettercontouren?



Heb ik genoeg overlap/bleed?



Heb ik alle links embed?



Is mijn bestand gemaakt in CMYK?



Is mijn lijndikte groot genoeg?



Is mijn bestand voldoende kwaliteit?



Heb ik overal "overprint" uitgezet?



Heb ik het juiste bestandsformaat?



Heb ik het bestand op tijd aangeleverd?
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Gelieve deze richtlijnen te respecteren. Eventuele claims bij slecht aangeleverde bestanden kunnen niet aanvaard worden
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