
Aanleverspecificaties advertenties HVZ nieuws

Standaard formaten HVZ Nieuws:
Advertentie Formaat (bxh)

1/1 pagina 190 x 275 mm
1/2e pagina liggend 190 x 135 mm
1/2e pagina staand 92,5 x 275 mm
1/4e pagina staand 92,5 x 135 mm
1/4e pagina liggend 190 x 65 mm
1/8e pagina liggend normaal 92,5 x 65 mm
1/8e pagina liggend volle breedte 190 x 31 mm
1/16e pagina liggend 92,5 x 31 mm

Algemeen
De advertenties moeten worden opgemaakt op het formaat als overeengekomen.

Kleur
Alle kleuren dienen te worden opgebouwd uit full color (Cyaan/ Magenta/Yellow/ Black). Dus zorg dat PMS en RGB kleuren zijn omgezet naar CMYK. 
Duotonen in full color druk moeten bewaard worden als CMYKbeelden.

Beeldkwaliteit (resolutie)
Beeldmateriaal dat gebruikt wordt in de advertentie moet een resolutie hebben van 300 dpi op 1/1 formaat. Gebruik alleen .jpg .tif en .eps bestands-
formaten voor beeldmateriaal. Andere bestandformaten leveren vaak een mindere kwaliteit of kunnen zelfs voor problemen zorgen. Let op: afbeeldin-
gen gebruikt op websites (veelal 72 dpi) zijn ongeschikt om te drukken.

Aanleveren bestand
Advertenties kunnen alleen als PDF worden geplaatst. Bij het maken van een PDF-bestand dient u rekening te houden met bepaalde instellingen en 
waarden. Als u een PDF aan gaat leveren, vragen wij u te voldoen aan
de volgende algemene regels:
• geen RGB-kleuren
• geen steunkleuren
• alle fonts ingesloten (of contouren)
• bij voorkeur de instelling ‘PDF/X-3:2002’ gebruiken, te downloaden op:
http://www.gwg.org/applicationsettings.phtml
http://www.printarena.nl/submenu/drukwerk/vellen-offset/pdf-creatiesettings/
• gebruik bij voorkeur het volgende kleurprofiel: ISO Coated v2 300%, te downloaden op:
http://www.printarena.nl/submenu/drukwerk/vellen-offset/kleurprofielen/

Tips voordat u een pdf gaat maken
• controleer altijd de kleurinstellingen van het gebruikte beeldmateriaal, tekst en kaders. Gebruik alleen CMYK kleuren.
• controleer of al het beeldmateriaal is ingevoegd (met als resolutie 300 dpi)
• controleer of alle lettertypes zijn ingevoegd
• gebruik geen van deze tekens voor de naamgeving van het PDF-bestand: / | : * ? < > Ó

Indien gewenst, kan mijnreclamebureau uw advertentie ontwerpen of een bestaande aanpassen, zodat deze aan de hiervoor genoemde voorwaarden 
voldoet. Eventuele additionele kosten zullen wij vooraf met u bespreken.

De advertentie kunt u als PDF sturen naar: annegreet@mijnreclamebureau.nl

 nieuws


