dekoratie studio

FERRY WINKLER BV
Stammerkamp 14, 1112VH Diemen
Telefoon 020-6999 738
E-mail
info@ferrywinkler.nl
Internet www.ferrywinkler.nl

Aanleveringspecificaties
Wij verzoeken u de digitale bestanden als volgt aan te leveren:
Formaten:
Kleine digitale documenten kunt u 1:1 opmaken. De wat grotere bestanden kunt u altijd in
verhouding opmaken. Wij adviseren dan 10% of 25% van de ware grootte aan te houden.
Opstartkosten per document zijn € 15,00.
PC of Mac:
Indien opmaak in PC-platvorm, de gebruikte lettertypes in bestand verwerken of apart mee
sturen. Indien opmaak in Mac-platvorm de gebruikte lettertypes als contour opslaan of als
pdf opslaan.
Wij adviseren om de volgende resolutie aan te houden:
150 dpi.
Tot 1m2
125 dpi.
Tot 2m2
100 dpi.
Tot 4m2
85 dpi.
> 4m2
Onnodig grote bestanden leveren (onnodige) lange rekentijden op.
Vaak is een bestand dat groter is dan 250 Mb te zwaar.
Te gebruiken programma’s:
1. Illustrator t/m versie CS3
Bewaren als AI, EPS of PDF.
2. Photoshop t/m versie CS3
Bewaren als TIF of JPG.
Geen kleurgescheiden bestanden aanleveren.
Lijnwerk zoals teksten en logo’s niet in Photoshop plaatsen.
Combineer deze beelden in illustrator, indesign of acrobat als een PDF bestand.
3. Adobe Acrobat t/m versie 8.0
Pdf bestanden; Beeldopmaak, zónder Markeringen en aflooptekens (paskruisjes etc.)
Kleur:
Wij verzoeken u, voor een specifieke kleurreferentie, een proefdruk mee te sturen.
Zonder kleurreferenties kunnen wij geen garanties geven op de kleuren. Referenties in
PMS-waarden worden omgezet in CYMK Light-C en Light-M. PMS-Kleuren worden zo door
ons benaderd en kunnen dan ook geen reden zijn voor afkeuring.
Inscannen:
Het is ook mogelijk dat u niet beschikt over een digitaal bestand, maar over een goede dia,
foto of afbeelding. Wij kunnen de afbeeldingen tot A4-formaat zonder problemen inscannen
á € 15,00 p/scan. Wanneer de scans door ons verzorgd worden, moet u rekening houden
met de beperkingen van ons systeem.
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DTP en/of Foto retouchering:
Voor extra DTP werk om aangeleverde bestanden productie klaar te maken rekenen wij
€ 60,00 p/uur.
Wij kunnen de volgende digitale media inlezen:
1. CD-rom
2. DVD
3. USB
E-mail:
Voor het versturen van kleine documenten en berichten (tot 5 Mb) kunt u gebruik maken
van ons e-mail adres info@ferrywinkler.nl.
Bij grotere bestanden werken wij ook via de site www.yousendit.com waar u slechts uw
email adres, ons email adres invult en het bestand moet uploaden.
Postadres:
Ferry Winkler
Stammerkamp 14
1112VH Diemen
Nederland
Aflevering:
Afhalen bij ons op de studio of opsturen met koerier en de daarbij behorende koerierskosten.
Leverdatum circa 5 tot 10 werkdagen na schriftelijke opdracht. Indien spoedopdracht, vooraf
melden. In 95% van de gevallen kan de levering dan binnen 1 tot 2 werkdagen af studio
geschieden.
Indien niet juist aangeleverd, kan dit leiden tot vertragingen en verschuiving van de leverdatum.
Checklist:
• Controleer goed de bestanden (in bijvoorbeeld acrobat reader).
• Vermeld duidelijk de afmetingen.
• Vermeld duidelijk de aantallen.
• Vermeld duidelijk welk materiaal (papier, vinyl, bisonyl etc.)
• Vermeld duidelijk de afwerking (lamineren, coaten of plakken op paneel etc.)
• Vermeld duidelijk de gewenste leverdatum.
• Vermeld duidelijk naar welk adres het verzonden moet worden.
Indien u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen.
Tel. 020-6999 738
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