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Aanleverspecifi caties A4 naar A5 gevouwen

Graag aanleveren als A4 liggend in spreadvorm zie pagina 2 en 3 van deze PDF.

• Aanleveren als een hoge resolutie PDF bestand (pdf/x-1a-2001)
• PDF bestand bestaat uit 2 pagina’s (zie pagina 2 en 3 van deze PDF)
• Geef 3 mm afl oop aan en snijtekens op het juiste formaat voor het schoonsnijden. 
• Foto’s minimaal 300 dpi, CMYK. 
• Teksten omzetten in outlines om problemen met fonts uit te sluiten. 
• Eventuele Pantone kleuren omzetten naar CMYK.

• Let op: De binnenzijde van de kaart, in het midden rekening houden dat er in totaal 6 mm 
 vrij gehouden zal worden van belangrijke teksten. Dit in verband met plaatsing van de 
 geluidsmodule.

• Geluid/Muziekfragmenten aanleveren in .mp3 of .wav bestandsformaat.

Formaat: 148 x 210 mm
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Formaat incl. afloop:
302 x 216 mm

Eindformaat:
296 x 210 mm
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Formaat incl. afloop:
302 x 216 mm

Eindformaat:
296 x 210 mm

Let op:
De binnenzijde van de 
kaart, in het midden 
rekening houden dat er in 
totaal 6 mm vrij gehouden 
zal worden van
belangrijke teksten. Dit in 
verband met de plaatsing 
van de geluidsmodule. 
Beeld/fotomateriaal kan 
eventueel wel doorlopen 
in de achtergrond.


