SOFTCOVER A4 LIGGEND
Aanleveren softcover document 210x297:
Je levert bij voorkeur een hoge resolutie PDF aan met het juiste bestandsformaat.
Een Word bestand is eventueel ook mogelijk. Onze online besteltool voegt
automatisch snijtekens en afloop toe, dit hoef je dus niet toe te voegen.

Er zijn een aantal zaken waarmee je rekening moet houden
bij het bestellen van een softcover document:
1. De eerste pagina van het document wordt gebruikt voor de voorkant van
het omslag.
2. De binnenkant van het omslag kan niet worden bedrukt.
3. Het binnenwerk begint op de eerste rechtsliggende pagina.
4. Houd met tekst een randafstand minstens van 10mm aan.
5. De rug van een softcover kan niet worden bedrukt.
6. Wil je de achterkant van het omslag ook bedrukt hebben? Kies dan voor de
optie: “Laatste pagina van je document als de achterkant van het omslag
gebruiken”.

Eindformaat = 210mm

Eindformaat = 297mm
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Let op!
• Upload alleen staande pagina’s
bij een staand document en liggende pagina’s bij een liggend
document.
• Houd rekening met een randafstand van minstens 10mm.
• Pagina 1 van het binnenwerk is
altijd een rechterpagina.
• Sluit je gebruikte lettertypes
goed in bij het exporteren van
je pdf.
• Geen PMS-kleuren gebruiken in
combinatie met transparantie.
• Voor het beste resultaat raden
we aan om je document aan te
leveren aan de hand van de hier
genoemde specificaties.

