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Dit is een voorbeelddocument
t.b.v. boekjes drukken

http://spoed.drukkert.nl/goedkoop-boekjes-drukken/

Pagina’s kunt u als doorlopend document aanleveren

(zoals dit voorbeeldbestand)

Pagina’s hoeft u niet tegen elkaar aan te plaatsen,

dit gebeurt in produktie automatisch.
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Het drukken van boekjes gaat razendsnel. Voor een goede 

verwerking vragen wij u een PDF bestand aan te leveren 

zodat het produtkieproces zonder problemen verloopt. Dit 

bestand kunt u als voorbeeld gebruiken en geldt voor alle 

formaten.

Pagina’s mogen in het bestand doorlopen en hoeft u niet 

zelf tegen elkaar aan te plaatsen (in spread). Bij het boekjes 

drukken wordt dit namelijk vanzelf al goed gepositioneerd. 

Het aanbrengen van afloop en snijtekens is niet verplicht. 

Indien u software gebruikt waar dit niet in wordt onder-

steund (zoals Word) dan hoeft u dit ook niet aan te bren-

gen. In dat geval kunt u het document rechtstreeks aan-

maken op het gewenste eindformaat, zoals A4, A5 of A6. 

Aangeraden wordt om dan ook geen marges te gebruiken. 

Afbeeldingen mogen geheel pagina-aflopend, dus ook 

beeldvullend zijn.

Gebruikt u professionele software (zoals Indesign) waarbij 

afloop van toepassing is dan wordt ook aangeraden het 

PDF bestand aan te maken met snijtekens. Zonder snijte-

kens zal de pagina namelijk altijd op het eindformaat wor-

den geschaald.

Boekjes worden bedrukt in rich-CMYK. Dit betekent dat 

buiten de normale CMYK drukkleuren ook bijna alle Pan-

tone kleuren haalbaar zijn. Het is altijd aangeraden Pantone 

kleuren in het document te behouden. 

Ook is het toegestaan om RGB bestanden aan te leveren. 

Deze worden binnen het produktieproces automatisch 

omgezet naar meest optimale CMYK kleurwaarden. In 

alle gevallen kunt u er vanuit gaan dat het beste resultaat 

wordt behaald.

Zorg altijd dat afbeeldingen met een hoge resolutie wor-

den gebruikt. Dit zijn de originele en onbewerkt afbeel-

dingen rechtstreeks van een camera. Dit voorkomt dat de 

boekjes een onscherpe of blokkerige afdruk geven. Wilt u 

een logo of tekening in het ontwerp verwerken? Bekijk dan 

altijd of er een “grote” versie beschikbaar is, zoals een EPS of 

JPG van 3 Mb. 

Wist u dat u ook uw document kunt laten controleren? 

Drukkert biedt via drukkert.nl een gratis documentcon-

trole. Uw document voor boekjes drukken wordt in dat 

geval geanalyseerd door een specialist en u ontvangt een 

rapport retour over de bruikbaarheid en kwaliteit. Hierbij 

wordt standaard gecontroleerd op resolutie (scherpte), 

kleurgebruik, lettertypen, indeling en globale kwaliteit. 

Mochten er opmerkingen zijn dan wordt dit vermeld. 

Bent u toch niet zeker van uw zaak? Vraag dan een gratis 

proefdruk aan via drukkert.nl Zodoende kunt u het eindre-

sultaat vooraf goed beoordelen en eventueel nog aanpas-

singen doen voor de definitieve bestelling. Een proefdruk 

is geheel gratis.
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