
Digitaal aanleveren

Bestanden tot 10MB naar fleur@plus-fleur.com

Groter dan 10MB? Stuur ze via www.wetransfer.com

Let op: Sommige emailprogramma’s verkleinen afbeeldingen  

automatisch. Schakel dit uit of comprimeren ze, door ze als een 

zipbestand te versturen. Gebruik bij twijfel www.wetransfer.com

Teksten 

Tekst aanleveren in word, pages of (kleine tekstjes) per email. 

Tabellen mogen ook in Excel.

Correcties bij voorkeur in de door mij gemaakte pdf.  

Gebruik hiervoor de correctie tools van Acrobat.

Let op! Hoe schoner een tekst bij aanlevering, hoe minder 

correcties in opmaakfase. Dit scheelt tijd (en geld).

Logo, illustratie of grafische afbeelding 

Deze ontvang ik graag als vector bestand.  

Hiermee bedoel ik een illustrator .eps, .ai of .pdf

Lever beeld nooit aan in Word, PowerPoint of “in” het email 

bericht, maar lever het originele bestand aan.

Let op! Een illustrator-pdf is wat anders dan een pdf vanuit een 

ander programma.

Foto’s 

Foto’s aanleveren als jpg, tiff of psd. 

 

Hou er rekening mee dat foto’s niet oneindig te vergroten zijn. 

Lever daarom altijd de hoogst mogelijke kwaliteit (het grootste 

bestand) aan dat ter beschikking is. Lever een beeld nooit aan 

in Word, PowerPoint of “in” het email bericht, maar lever het 

originele bestand aan.

Let op! Bewaar jp(e)g-bestanden altijd in de hoogste kwaliteit. 

Op deze manier krijgt de afbeelding geen zichtbare compressie 

waarbij ze ‘korrelig’worden.

Let op! Indien een afbeelding vullend (aflopend) geplaatst wordt, 

heeft deze afloop nodig. Zorg voor minimaal 3mm extra beeld 

aan alle zijden. Bij het schoonsnijden ontstaan  dan geen witte 

randjes.

Beelden van internet? 

Zorg altijd voor de juiste gebruikers rechten. Let ook op de 

kwaliteit, want veel foto’s van internet zijn heel klein of slecht 

van kwaliteit en dus niet geschikt voor drukwerk.

Aanlever specificaties 

Contact
Fleur Blom
Website
www.plus-f leur.com
Email adres
f leur@plus-f leur.com
Adres
Koestraat 39
NL-5223 AG, ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer
+31 (0)6 466 124 71
Bank
NL09 TRIO 0197 7486 35
Plus-Fleur, ’s-Hertogenbosch
BTW nummer 
138371325B01
KvK nummer 
27336700

Plus-Fleur, overwoekerende creativiteit. 
Enthousiaste specialist op het gebied 

van  illustratie en vormgeving.


