
SPEC IF ICAT IES
HET AANLEVEREN 
VAN UW ONTWERP

Voor een eindresultaat dat aansluit bij uw verwachtingen, 
is goede aanlevering van het toe te passen basismateriaal 
van essentieel belang. U kunt dit eventueel laten regelen 
door uw reclamebureau of drukker. 

Aanleveren digitaal materiaal
Onze dtp-afdeling werkt met de volgende programma’s:
Acrobat  ( PC & Mac )  
Adobe InDesign ( PC & Mac )      
Adobe Illustrator ( PC & Mac )
Adobe Photoshop ( PC & Mac ) 

Uw bestand hoeft niet in één van deze programma’s 
gemaakt te zijn, maar moet hier wel in kunnen worden 
geopend. Zogenaamde ‘EPS’ en ‘PDF’-bestanden kunnen 
bijna altijd worden verwerkt. Mocht u deze bestanden uit 
een ander programma exporteren, let dan op de kwaliteit 
van het bestand. 

Tips!
Belangrijk bij het toesturen van uw materiaal:
•	 Uw bestand moet in één van de genoemde  

programma’s te openen zijn
•	 Lettertype omzetten naar lettercontouren of insluiten
•	 Vermeld uw PMS kleurnummers en eventueel RAL of  

HKS kleurnummers en lettertypen
•	 Geef uw bestand een duidelijke naam of codering
•	 Toepasbare informatiedragers zijn: CV, DVD

Aanwijzingen voor de ontwerper

Teksten
Graag omzetten naar lettercontouren 
of het lettertype meesturen met het 
ontwerp

Resolutie foto’s
Zeefdruk: 500 dpi bij schaal 1:10
Digitaal: 720 dpi bij schaal 1:10

Kleuren
Zeefdruk: PMS, RAL en HKS kleuren, 
echter alleen de coated versies. 
Gebruik zoveel mogelijk steunkleuren 
in uw bestand, d.w.z. zo weinig 
mogelijk opgebouwde (CMYK of RGB) 
kleuren. 

Digitaal: PMS of opgebouwde (CMYK 
of RGB) kleuren, geen RAL of HKS 
kleuren. Digitaal

U kunt uw bestanden digitaal versturen per e-mail of via
WeTransfer aan sales@dvc.nl. Kleine bestanden kunt u toe-
sturen per mail en via WeTransfer kunt u uw bestanden tot 
2GB uploaden en versturen: www.wetransfer.com

Per post
U kunt uw (digitale) logo of bedrukking sturen naar:
Dokkumer Vlaggen Centrale
(t.a.v. betreffende contactpersoon)
Postbus 14, 9100 AA Dokkum

Corel Draw ( PC )
Corel Photopaint ( PC )
QuarkXpress ( Mac )

DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

Heeft u nog vragen na het lezen 
van deze tips en aanwijzingen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
ons verkoopteam: (0519) 228 228 


