
Drukklare bestanden aanleveren
Om aangeleverde digitale bestanden direct en goed te kunnen doorzetten naar productie, moeten deze aan 
een aantal aanleverspecificaties voldoen. Bekijk alle handleidingen op pppnederland.nl voor meer informatie 
over het opmaken en aanleveren van bestanden en het juist instellen van kleuren. Het belangrijkste is dat je de 
bestanden aanlevert als een drukklare PDF, gemaakt met het PDF Print profiel van PPP Nederland.

Opmaken van bestanden
• Zorg ervoor dat het bestand op het juiste eindformaat staat of lever aan op schaal 1:10.
•  Gebruik altijd CMYK-kleuren of PMS Solid Coated-kleuren. 
• Verwijder onzichtbare/verborgen lagen en alle onnodige items rondom de opmaak.
•  Beeldelementen niet op overdruk zetten! Deze kunnen verdwijnen bij de verdere verwerking.
•  100% zwart altijd opbouwen uit CMYK :  c 40 / m 40 / y 40 / k 100.
    (Let op! Dit geldt niet voor kleine teksten van bijvoorbeeld 8 punten of dunne lijnen)

Lettertypen en lettercontouren
•  Lettertypes (fonts) moet je omzetten naar contouren/outlines, 
 of vink de optie “lettertypes bijsluiten” aan.
• Zorg er in ieder geval voor dat lettertypen ingesloten worden in de drukklare PDF.

PDF maken
•  Maak de PDF met het profiel PPP Nederland Print profiel. 
 Hiermee is je PDF bestand afgestemd op onze print instellingen.
•  Zorg voor de juiste instellingen van de afbeeldingsresolutie op het eindformaat, 
 minimaal 72 dpi en max 150 dpi afhankelijk van het product. (bijvoorbeeld opmaak 1:10 = 720 dpi)
•  De benodigde beeldresolutie kan gerelateerd worden aan de zichtafstand:
 - afstand tot 1,5 meter in 150 dpi (op eindformaat)
    - afstand tot 5 meter in 100 dpi (op eindformaat)
   - afstand meer dan 5 meter in 72 dpi (op eindformaat)
• Pas de resolutie aan bij werken op schaal maar lever geen onnodig grote bestanden aan.

Mocht PPP Nederland fouten ontdekken in het aangeleverde bestand, dan nemen wij contact met je op. 
Samen bespreken wij hoe de fouten kunnen worden opgelost.

Het is mogelijk om open bestanden met geplaatste of gekoppelde bestanden en fonts aan te leveren. 
Wij kunnen dan zelf op de juiste manier een drukklare PDF maken en kleine aanpassingen uitvoeren. 
Hiervan krijg je vooraf een kostenindicatie. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Heb je na het lezen van bovenstaande richtlijnen nog vragen, neem dan contact met ons op.
Bekijk alle handleidingen op pppnederland.nl voor meer informatie over het opmaken en aanleveren 
van digitale bestanden en het juist instellen van kleuren.

Aanleveren en contact
Digitale bestanden kun je aanleveren per :
• e-mail  info@pppnederland.nl (max. 10 mb)
• wetransfer wetransfer.com (groter dan 10 mb)
• telefoon +31 (0)321 317 361

Met vriendelijke groet, 
PPP Nederland

Bestanden aanleveren


