Aanleveren bestanden
• Aanlevering via de webshop kan uitsluitend in PDF formaat.
• Gebruik bij een aflopend bestand 3 millimeter afloop aan alle zijden.
• Teksten moeten minimaal 5 mm van de snijrand afstaan,
(8 millimeter inclusief afloop).
• Rondom de bestanden mogen GEEN kaders worden gebruikt.
Bij het printen en snijden kunnen kleine afwijkingen ontstaan,
die het gebruik van kaders zichtbaar maken.
• Lettertypen zijn door u ingesloten o zijn omgezet naar lettercontouren.
• Lever altijd 1 exemplaar aan. Laat Nezzo de montage van de bestanden doen.
• Afbeeldingen (foto’s) zijn omgezet in CMYK met resolutie van 300 dpi. Omdat wij weten dat dit niet altijd
mogelijk is, hanteren wij een minimum van 150 dpi. Als uw afbeelding of bestand een mindere resolutie
heeft van 150 dpi kan er niet scherp geprint worden. Bekijk en beoordeel eerst zelf de door u gemaakte
pdf, alvorens deze te versturen.
• Heeft u advies nodig bij het juist aanleveren van uw bestanden, neem dan gerust contact op met
0487 - 52 90 90 of via info@nezzo.nl
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Aanleveren bestanden
Microsoft Word – Publisher – Excel – Powerpoint
• Binnen het Microsoft Office pakket is het niet mogelijk printbare bestanden te maken. Deze
bestanden geven onverwachte resultaten. Wel kunnen wij voor u kijken of wij uw Office-bestand om
kunnen zetten in een printbaar bestand.

Boekjes/Clubbladen
• Bij aanleveren van boekjes geen (standaard) InDesign spreads gebruiken.
• Definitief paginaformaat
(meestal A5) onder elkaar
door laten lopen/nummeren.
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Scripties/Verslagen
• Bij gecombineerde documenten (kleur en zwart), worden alleen zwarte prints berekend als
werkelijk alle afbeeldingen op de pagina in de zwarte modus staan, denk ook aan kop/voetteksten.

Kleuren
• Full color bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK.
• De maximale kleurdekking bij full color printwerk is ongeveer 280%. Wanneer u bijvoorbeeld zwart in
full color opmaakt, let dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan, 100% magenta,
100% yellow en 100% black. Voor diep zwart gebruikt u: C40%, M40%, Y40%en K100%. Een mix hoger
dan 280% kan vlekken en andere storende factoren in uw printwerk veroorzaken.

Aansprakelijkheid
• Nezzo print en creatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg
van niet juist aangeleverde bestanden. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren,
kleuromzetting of verlooptinten.

