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Handleiding aanleveren drukklare bestanden

Overzicht gebruikte programmatuur
Bestanden die gemaakt zijn in één van de volgende grafische programma's kunnen 
door ons gebruikt worden. Lever bij voorkeur een drukklaar PDF-bestand aan. Maar 
een open bestand in een van de volgende programmaversies (of lager) is ook mogelijk.
•  Adobe Illustrator CC   (2015)
•  Adobe Photoshop CC  (2015)
•  Adobe InDesign CC  (2015)

Algemeen
•  Lever bestanden aan die goed zijn voor druk. (Eventuele nagekomen correcties 

graag DUIDELIJK aangeven.)
•  Lever bij open bestanden alle gebruikte afbeeldingen en fonts aan. Let met name 

ook op de fonts die gebruikt zijn in geïmporteerde illustraties. Zet deze bij voorkeur 
om in lettercontouren.

• Stuur alleen documenten en beelden, die daadwerkelijk gebruikt worden, mee. Dit 
om verwarring te voorkomen.

• Stuur bij voorkeur samen met uw digitale bestanden ook een printuitdraai op papier 
mee.

•  Vermeld bij het aanleveren van een advertentie ook de naam van de uitgave waar-
voor ze bestemd is.

•  Zijn er speciale wensen of vragen, geef deze dan duidelijk aan.
• Wilt u het FSC®-logo opnemen in uw ontwerp, vraag ons dan vooraf naar de richt-

lijnen. Drukkerij Van der Perk is FSC gecertificeerd en kan er dus voor zorgen dat 
uw drukwerk op FSC-papier en eventueel met een FSC-logo gedrukt kan worden.

• Opgemaakte Word-bestanden indien mogelijk aanleveren als PDF.
• Klik hier voor uitleg over aanlevering van drukklare PDF-bestanden vanuit InDesign.

Opmaak
• Maak een document altijd op in het uiteindelijke formaat (1 op 1). 
• Plaats zelf geen aflooptekens, snij lijnen en overige druktekens in het document. 

Wij plaatsen zelf de benodigde druktekens die voor ons het productieproces ver-
gemakkelijken. 

• Liever geen documenten op inslag aanleveren, dus maak geen eigen drukvelindeling.

Frisse kleuren en haarscherpe foto’s zijn belangrijk 
voor een goede kwaliteit drukwerk.
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• Gebruik bij aflopende documenten altijd een afloop van minstens 3 mm.
• Hanteer voor omslagen een afloop van 20 mm en zet er dan wel snijlijnen bij. Niet 

in het document zelf, maar tijdens het exporteren naar PDF. Plaats deze snijlijnen 
met een verschuiving van minstens 20 mm. Zodat de snijlijnen niet zichtbaar zijn 
in het aflopende beeld.

 Maak de buitenzijde van het omslag op als één pagina, voor- en achterzijde 
compleet met rugdikte en eventuele flappen. Wij kunnen voor u de rugdikte van 
het boek berekenen. Deze wordt bepaald door het aantal pagina's van het boek 
en de papiersoort van het binnenwerk. Neem hiervoor even contact op met de 
Vanderperk Groep.

•  Zorg ervoor, dat alle niet gebruikte elementen verwijderd zijn, dus niet slechts afge-
dekt door bv. een wit vlak.

•  Let op de instellingen bij kleuroverlap (in InDesign is dit te vinden bij 'Venster --> 
Uitvoer --> Kenmerken). Selecteer de elementen die uitgespaard moeten worden en 
vink 'vulling overdrukken' niet aan. Selecteer ook de elementen die overdruk moe-
ten hebben en vink dan ‘vulling overdrukken‘ wel aan. 
Dit is vooral van belang bij gebruik van overlappende steunkleuren (PMS-kleuren) 
en bij zwarte volvlakken (100% zwart) die overlap hebben met andere elementen.

• Lijnen die dunner zijn dan 0,25 punten kunnen wegvallen tijdens het drukproces.
• Kleuren die ingesteld zijn met minder dan 3% dekking kunnen wegvallen tijdens 

het drukproces.

Kleurgebruik
• Verwijder alle niet-gebruikte kleuren uit het document.
• Controleer bij CMYK-drukwerk of er geen RGB-illustraties gebruikt zijn. Bij de 

Vanderperk Groep worden uw beelden omgezet naar CMYK, maar eventueel kleur-
verschil is dan voor uw eigen risico.

• Controleer of er geen dubbele of verkeerde PMS-kleuren (steunkleuren) in het 
bestand staan. (PMS 300 CVU en PMS 300 CV zijn 2 kleuren!) In Indesign kunt u 
twee verschillende kleuren samenvoegen door een inktalias te maken in het menu 
‘Inktbeheer’.

Kleurbeheer
• Indien u geen ervaring met kleurprofielen heeft, gebruik ze dan liever niet, omdat 

er ongewenste resultaten kunnen ontstaan. Als u weet waar u rekening mee dient 
te houden, worden de drukwerkresultaten evt. beter dan zonder profielen. Foutief 
gebruik van kleurprofielen kan echter leiden tot ongewenste en onvoorspelbare 
resultaten.

• Houdt u er rekening mee dat de kleuren op uw scherm aanzienlijk kunnen afwijken 
van de kleuren op het drukwerk. Dit is afhankelijk van uw monitor maar ook van 
de gebruikte software, de instellingen/parameters en de calibratie van uw monitor.

 Wilt u een voorspelbaar resultaat van de kleuren, vraag dan een speciaal door ons 
gemaakte kleurproef aan. Hiermee kunt u vrij nauwkeurig zien wat het uiteindelijke 
drukresultaat zal worden.

• Houdt u rekening met een maximale inktdekking van 300%.
• Als u professioneel met ICC-profielen werkt, verwerk dan ook de profielen in uw 

PDF-bestand. Wilt u de ICC-profielen en kleurinstellingen van de Vanderperk Groep  
gebruiken? Kijk dan in deze handleiding: 'ISO- kleurprofielen'.

• Bij de Vanderperk Groep worden uw beelden omgezet naar ISO Coated v2 300% 
(ECI) voor drukwerk op machine-coated papier en uw beelden worden omgezet 
naar PSO Uncoated ISO 12647 (EDI) voor houtvrij offset papier.

http://vanderperk.nl/aanleverinstructies/Handleiding_ISO- profielen_VDP.pdf
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Beeldmateriaal
• Lever alle halftoonbeelden (grijswaarden en CMYK: zoals foto’s en tekeningen met 

tintverschil) aan op 350 dpi. Lever lijnwerk (1-bits bitmapafbeeldingen: zoals kleur-
plaat, lijntekening, logo) aan op 1200 dpi. Beiden op 100% van de te plaatsen afme-
tingen.

• Illustrator-bestanden opslaan als versie 9.0 of hoger (indien anders, graag even ver-
melden) als EPS of AI.

• Photoshop-bestanden aanleveren als TIFF, EPS of PSD.

Het maken van een PDF
• Een PDF-bestand maakt u door vanuit het opmaakprogramma te printen of te 

exporteren naar een PDF-bestand.
• Gebruik waar mogelijk professionele PDF-software. De PDF-bestanden die door 

gratis programma's (vaak te downloaden via internet) vervaardigd worden, zijn niet 
altijd in de hoogwaardige kwaliteit die nodig is voor drukwerk.

• Indien van toepassing (bv. bij een boek), blanco pagina’s in het document handha-
ven door ‘blanco pagina’s afdrukken’ aan te vinken in het printvenster.

• Behalve snijtekens verder geen drukkerstekens gebruiken.
• Bij aflopend drukwerk 3 mm afloop rondom ingeven. Is het document niet aflo-

pend, dan ook geen afloopmarge ingeven, dus schoon formaat.
 Indien het document aflopend is, dan moet u bij het afloopgebied 3 mm rondom 

extra ingeven. Bijvoorbeeld als het schoon formaat A4 is + 3 mm rondom =  
210 mm + 2 x 3 mm (links en rechts) en 297 mm + 2 x 3 mm (boven en onder) = 
216 mm x 303 mm.

• Paginapositie altijd gecentreerd.
• Geen kleurscheidingen, kies voor ’composiet’ oftewel ’samengesteld CMYK’ of 

’samengesteld ongewijzigd’.

Een PDF-bestand maken vanuit InDesign (CS2 of hoger)
Maak direct een PDF vanuit InDesign (CS2 of hoger). Gebruik hiervoor onze stan-
daard PDF-exportinstellingen wanneer u niet met kleurprofielen werkt. Dit gaat als 
volgt in z’n werk:

Stap 1: Download de PDF-exportinstellingen van de Vanderperk Groep 
(drukwerk_VanderPerk.joboptions)

Stap 2: Importeer deze joboptions in Indesign.

http://vanderperk.nl/aanleverinstructies/drukwerk_VanderPerk.joboptions
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Stap 3: Gebruik de zojuist geïmporteerde joboptions om een drukklaar PDF-
bestand voor de Vanderperk Groep te maken.
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Stap 4: Controleer het gemaakte PDF-bestand in Adobe Acrobat of Adobe 
Acrobat Reader. 

Heeft u problemen met het maken van een PDF? Stuur dan de open bestanden (als 
pakket, dus inclusief fonts en afbeeldingen), opgeslagen vanuit het programma waarin 
het is gemaakt.

Transportmedia
• DVD, CD-rom, USB-memorystick.
•  E-mail: info@vanderperk.nl (max. 5 MB)
• FTP: neem contact op voor de juiste instellingen.
•  Uploaden van grote bestanden kan via ons eigen We Transfer kanaal:  

https://vanderperk.wetransfer.com

mailto:info%40vanderperk.nl?subject=aanleveren%20bestanden
https://vanderperk.wetransfer.com

