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SPECIFICATIES AANLEVEREN
ADVERTENTIE(MATERIAAL) 

Uploaden via het portaal:

Aanleveren van advertentiemateriaal  geschiedt 
door ons geautomatiseerde aanleverportaal. 

Materiaal kunt u met de unieke link in uw mail 
uploaden, of kiezen uit uw het “archief” met door 
ons reeds geplaatste advertenties. 

Voor een beknopte uitleg voor het uploaden van 
materiaal gaat u naar het kopje “Uitleg Aanleveren 
Portaal”.

ADVERTENTIE COMPLEET 
AANLEVEREN (PDF)
(kant & klaar)
U heeft een advertentie in bezit of laten 
maken met onderstaande specificaties.
-  PDF
-  Op het juiste formaat 
 (zie order informatie plaatsing).
-  Kleuren omgezet naar CMYK (1)

U heeft geen advertentie op maat, wijziging op 
een eigen advertentie, wilt een advertentie op 
laten maken:

LOSSE BESTANDEN 
AANLEVEREN:
(deelmateriaal)
-  PDF
-  EPS (tekst naar lettercontouren/krommen)
-  AI (Adobe Illustrator)
-  JPG (minimaal 300 DPI)
-  TIFF (minimaal 300 DPI)
-  Microsoft Word (tekst advertentie)

ADVERTORIAL:

Microsoft Word:
Teksten kunt u aanleveren in een Word document, 
tekstueel graag aangeven wat de kop is van een 
artikel. 

Eventuele afbeeldingen/illustraties die u in het 
Word document plaatst ook graag los aanleveren.

Voor meer informatie over het aanleveren van 
een “advertorial”  verwijzen wij u naar “aanleveren 
advertorial”.

Logo’s:
(Vector) logo’s bij voorkeur aanleveren als EPS, AI 
(Adobe Ilustrator) of PDF bestand. Tekst van een 
logo graag omzetten naar contouren. 

Afbeeldingen/foto’s:
JPG, TIFF minimaal 300 DPI. Is de foto op 
uw scherm (beeldschermvullend) scherp en 
duidelijk? Dan kan deze zonder kwaliteitsverlies 
worden toegepast voor drukwerk. Minimale 
bestandsgrootte 1 Mb.

Het aanleveren van advertentiemateriaal moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit voor een 
correcte plaatsing. Onderstaand kunt u de specificaties en voorwaarden vinden voor het aanleveren van 
uw materiaal.

(1) Kleurgebruik
Alle kleuren zullen indien anders omgezet worden naar CMYK (Full color). Zet daarom alle afbeeldingen en 
steunkleuren om naar CMYK om ongewenste kleurvariabelen te voorkomen. Let op! Kleuren weergegeven op een 
monitor zijn voor wat betreft kleurweergave onnauwkeurig ofwel mogelijk misleidend. Drukproeven zullen altijd 
in CMYK ter controle worden aangeboden, kleurweergave kan dan per medium variëren.

Houd s.v.p. rekening met het volgende bij het aanleveren 
van uw digitale materiaal:

Bel gerust met uw contactpersoon of met 
onze afdeling Traffic 0314 - 375880.

Zorg dat u uw ordernummer bij de hand heeft 
voor een snelle afhandeling.

Hulp nodig?


