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Wij gebruiken de volgende applicaties:
Adobe Acrobat Pro DC, InDesign, Illustrator en Photoshop CC (laatste versies).

Wij adviseren u om uw bestanden aan te leveren als Certified PDF’s, versie 1.6 of hoger (gecertificeerd 
met Acrobat pre-flight of Enfocus PitStop).
Wanneer u InDesign-documenten aanlevert, maakt u vanuit InDesign een pakket (Bestand > Pakket…), 
met daarin alle gebruikte lettertypen en illustraties.
Als u Illustrator-documenten gebruikt (in InDesign of op zichzelf), zorg er dan voor dat alle gebruikte 
lettertypen en illustraties aanwezig zijn, of ingesloten in het document. Tekst in Illustrator-documenten 
kan desnoods ook worden omgezet naar lettercontouren.

Alle documenten moeten worden opgemaakt op het netto formaat, met 3 mm afloop.
De ideale resolutie voor afbeeldingen in de opmaak is 300 ppi, maar het minimum is 150 ppi.
(Let er op dat dit in InDesign de ‘Effectieve ppi’ betreft en niet de ‘Werkelijke ppi’).

Kleurbeheer:
Voor het beste resultaat is het van belang dat u een geschikt ICC-profiel gebruikt voor uw opmaak.
Voor drukwerk op mat papier of karton adviseren wij het gebruik van ‘ISOuncoated.icc’ en voor 
glanzend materiaal ‘ISOcoated_v2_eci.icc’.
Wanneer uw opmaak afbeeldingen bevat waarvan de inktdekking te hoog is, kunt u het profiel 
‘ISOcoated_v2_300_eci.icc’ voor de gehele opmaak in InDesign, of u kunt de betreffende afbeeldingen 
in Photoshop omzetten naar CMYK, met gebruik van hetzelfde profiel, waarbij de inktdekking wordt 
gereduceerd tot een maximum van 300 %.
Als u wilt, kunt u een ISO-gecertificeerde kleurproef aanleveren, die als kleurreferentie gebruikt zal 
worden bij de drukpers.

Omschrijving:
Voeg alstublieft een omschrijving bij van uw opmaak, waarin de netto maat en de gebruikte kleuren 
worden genoemd (CMYK / Pantone kleuren) en eventuele andere relevante informatie.

Bestanden die groter zijn dan 10 MB, kunt u sturen via wetransfer.com.
Wanneer uw bestanden persoonsgegevens bevatten, of andere gevoelige informatie, kunt u gebruik 
maken van onze beveiligde server, via deze link: https://bokhorst.filecap.cloud



SUPPLY SPECIFICATIONS

We use the following applications:
Adobe Acrobat Pro DC, InDesign, Illustrator and Photoshop CC (latest versions).

We strongly recommend sending Certified PDF files, version 1.6 or higher (certified using Acrobat 
pre-flight or Enfocus PitStop).
Alternatively, when sending InDesign documents, these need to be packaged from InDesign, including 
all used fonts and links.
When using Illustrator files (either in InDesign or separately), please make sure that all used fonts and 
links are present or embedded.
Text in Illustrator documents can also be outlined, if preferred.

Please ensure that all documents are created using the finished size, and have a 3 mm bleed.
The ideal resolution for images in your layout is 300 ppi, but the minimum is 150 ppi.
(Note that in InDesign this is the ‘Effective PPI’, not the ‘Actual PPI’).

Colour management:
For the best result, it is important that you use an appropriate ICC-profile for your design.
For printing on uncoated paper or cardboard, we suggest using ‘ISOuncoated.icc’ and for coated 
materials it’s ‘ISOcoated_v2_eci.icc’.
When your layout contains images with a TAC (Total Area Coverage) that is higher than 300 %, you can 
use ‘ISOcoated_v2_300_eci.icc’ for your InDesign document, or you can convert specific images to 
CMYK in Photoshop, using this profile, which reduces the TAC to a maximum of 300 %.
If you wish, you can supply an ISO-certified colour proof, that will serve as a reference for printing.

Description
Please include a description of your design, that lists the finished size and used colours (CMYK / Pantone 
colours) and any other relevant information.
An ISO-certified colour proof print may be sent by mail, to be used as a colour reference by our printer.

Files larger than 10 MB can be sent using wetransfer.com.
If your files contain personal or sensitive information, please use our secure server, using the following 
link: https://bokhorst.filecap.cloud


