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Aanleverspecificaties verkiezingsposter

Het aanleveren van digitaal materiaal is niet altijd zo eenvoudig als dat het lijkt, daarom informeren wij u graag hierover. We zijn ervan 
overtuigd dat het leidt tot betere resultaten en dat uw bestanden dan zonder vertraging verwerkt kunnen worden. Image Building is niet 
verantwoordelijk voor ongewenste resultaten als niet wordt voldaan aan onderstaande specificaties. Als bestanden door Image Building 
dienen te worden aangepast, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Software
Alle digitale bestanden dienen geschikt te zijn voor PC. Bestanden die op een Mac opgemaakt zijn, dienen hiermee compatibel te zijn. Wij 
kunnen niet werken met Cad/Cam, CorelDraw, .dat- en Freehand-bestanden. Wij werken met de meest gangbare Adobe-programma’s, 
zoals Photoshop, Illustrator, Acrobat en InDesign.

Wij ontvangen graag een pdf-bestand met een ingesloten kleurprofiel zonder snijtekens op schaal 1:10. Zorgt u ervoor dat 
teksten altijd geconverteerd zijn naar lettercontouren om eventuele conflicten tussen Windows (PC) en OS X (Apple/Mac) 
te voorkomen.

Aanlevering
Wij ontvangen uw digitale verkiezingsposter graag via verkiezingen@imagebuilding.com. Indien het bestand groter is dan 10 MB, 
verzoeken wij u vriendelijk een link te sturen via de website www.wetransfer.com of een vergelijkbare dienst.

Resolutie
Houdt bij beeldmateriaal vast aan 120 -150 dpi op ware grootte.

Kleurmanagement
Het mag duidelijk zijn dat kleurmanagement onze volledige aandacht krijgt. Zorg dat er altijd een kleurprofiel in uw bestand zit. Wanneer 
dit niet het geval is, gebruiken wij ons eigen kleurprofiel waardoor er kleurverschillen kunnen ontstaan. Het bijleveren van een kleurrefe-
rentie is mogelijk, omdat wij dan nauwkeuriger de kleuren kunnen benaderen die u wenst. Houdt u er rekening mee dat, vanwege de aard 
van het materiaal, de kleurperceptie kan afwijken. Een kleur op PVC is anders dan diezelfde kleur op textiel of papier. PANTONE-kleuren 
worden omgezet naar CMYK. Wij kunnen niet met RAL-kleuren werken, u zult dan een PANTONE-kleur moeten kiezen die overeenkomt 
met de RAL-kleur.

Effecten, filters, verlopen en transparantie
Het gebruik van effecten, filters, verlopen en transparantie kan zorgen voor
ongewenste resultaten. Indien deze specifieke effecten gewenst zijn, ontwerp
deze dan in Photoshop en importeer deze in uw opmaakprogramma.

Formaat
Het netto formaat dat u aanlevert is 70 x 100 cm (b x h). De opmaken dienen
te worden aangeleverd met 4 cm rondom overvul. U levert dus een bruto formaat van
78 x 108 cm aan.

Lijstnummer
Indien u een lijstnummer vermeldt, dan volstaat dat in deze fase met het cijfer 0.
Wij wijzigen het lijstnummer zodra deze bekend is gemaakt. Na wijziging ontvangt u
ter goedkeuring per e-mail de definitieve poster. Als u geen lijstnummer vermeldt,
plaatsen wij deze ook niet in de eindversie. 

Wij gaan ervan uit dat deze informatie zorgt voor een optimale samenwerking.
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
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