Aanlevervoorwaarden advertentiemateriaal voor
uitgaven van Vakbladen.com
(Nijgh Periodieken en It’s Amazing)

Certified PDF
Vanuit de brancheorganisatie MVW is er een standaardprofiel voor de digitale advertentie aanlevering
ontwikkeld, namelijk: Certified PDF tijdschriften Nederland. Met Certified PDF wordt een 'gewoon' PDF
bestand gecontroleerd op een groot aantal eigenschappen en vervolgens met een digitale 'stempel'
gecertificeerd. De ontwerper kan met Certified PDF controleren of het bestand voldoet aan de
voorwaarden voor plaatsing in onze uitgaven. Dit sluit discussies over verantwoordelijkheden - voor,
tijdens of na de opdracht - uit. Vakbladen.com kan na ontvangst direct vaststellen of het bewuste bestand
gecertificeerd is en dus geplaatst kan worden.
Voordelen van het werken met Certified PDF:
 Efficiënte betrouwbare bestandswisseling
 Tijdwinst
 Kwaliteitswinst ten opzichte van ander digitaal aangeleverd materiaal
 Duidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen ontwerper en uitgeverij
PDF (geen Certified PDF)
Bij het aanleveren van PDF’s zonder certificering kunnen extra kosten doorberekend worden. Dit
materiaal dient dan ook in ieder geval ruim (maar in ieder geval één dag) voor de sluitingsdatum te
worden aangeleverd.
 Fonts insluiten
 Full colour advertenties altijd als CMYK (dus geen RGB) aanleveren
 Resolutie minimaal 300 dpi
Ander digitaal materiaal
Dit materiaal dient ruim (maar in ieder geval één dag) voor de sluitingsdatum te worden aangeleverd.
 Documenten dienen opgemaakt te zijn in: QuarkXpress, Indesign, Illustrator of Pagemaker
 Fonts en beelden altijd bijleveren
 Resolutie van beeldmateriaal moet minimaal 300 dpi zijn, voor bitmap afbeeldingen minimaal 1200 dpi
 Beelden altijd op 100% plaatsen
Algemeen
 Maak de bestanden niet te groot, ZIP-bestanden hebben de voorkeur
 Via e-mail kunnen bestanden van maximaal 10 Mb worden gezonden
 Grotere bestanden kunnen via www.wetransfer.com of www.yousendit.com aan de drukkerij worden
geleverd óf op cdrom worden geleverd.
 Zorg bij het verzenden via bovengenoemde voor een goede map/directory indeling met een
tekstbestandje met duidelijke omschrijving van de opdracht, opdrachtgever, uitgave met
plaatsingsdatum. Geef ook aan wie contactpersoon is met telefoonnr. en/of e-mailadres.

Tot slot onze gegevens:

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60 (13e etage), 2516 EH Den Haag
Postbus 19949, 2500 CX Den Haag

Telefoon: 088-6440631
E-mail: traffic@archermedia.nl
www.nijgh.nl of www.itsamazing.nl

