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Bestandscontrole
Hagenaar controleert uw bestanden op div. punten, indien een fout wordt ontdekt in het door u aangeleverde bestand 
zal dit aan u gemeld worden. Als u het bestand door ons wilt laten aanpassen geld hier een uurtarief voor van € 60,- 
euro per uur (totale kosten worden vooraf met u besproken).Hagenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
een tegenvallend resultaat welke veroorzaakt wordt door niet juist aangeleverde bestanden. Denkt u bijvoorbeeld aan 
onjuiste kleuromzettingen of kleuren, rasters, resoluties, verlooptinten, lijndiktes, taal en/of spelfouten,afmetingen, etc.

Aanleveren van bestanden
Bestanden kunt u op diverse manieren aanleveren:
1. Via de uploadmogelijkheid bij het plaatsen van uw order, de maximale bestandsgrootte is 5MB
2. Via de email, u kunt uw bestanden mailen aan info@hagenaarreclame.nl, de maximale bestandsgrootte is 10MB
3. Via een externe uploadpagina reclame.wetransfer.com, de maximale bestandsgrootte is 2000MB

4. U kunt ook het bestand op een DVD of CD branden en deze per post versturen aan:
Hagenaar Reclame
t.a.v. afd. DTP
Lelystraat 61
3364 AH Sliedrecht
Let er op dat dit een minder snelle methode is als 1 t/m 3

Fig.1 – invulvenster reclame.wetransfer.com
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Bestandsformaten
Bestanden kunnen worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten:

Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering van een (Certified) PDF bestand.
Let er op dat u het bestand altijd 1:1 aanlevert.

• Tip *.PSD bestanden: Als u *.PSD (Photoshop) bestanden aanlevert, let er dan op dat u dit omzet naar één laag!
• Andere bestandsformaten
Microsoft Office bestanden: zoals Word, Publisher, Excel of Powerpoint kunnen niet gebruikt worden als print/druklaar 
bestand. We kunnen deze bestanden wel proberen om te zetten, de kosten hiervoor worden van te voren opgegeven!

Kleuren
• Bij full-color bedrukkingen moeten de bestanden altijd worden opgemaakt in CMYK kleuren, daarnaast moet u PMS 
kleuren omzetten naar CMYK.
• Bij 1,2 of 3 kleuren bedrukkingen moeten de bestanden altijd worden opgemaakt in PMS-C (solid colors). 
Deze PMS-C kleurcodes moet u meesturen met uw bestelling of vermelden in het bestand.
• Bij het toepassen van percentages van kleuren, moet u er rekening mee houden dat 10% de minimale waarde is. 
Indien kleinere waardes worden gebruik bestaat de kans dat die kleur niet zichtbaar is op de bedrukking.

Resolutie
Indien u afbeeldingen / bitmaps gebruikt in uw bestanden, let er dan op dat voor producten welke alleen van grote 
afstanden gezien worden de resolutie minimaal 100 dpi (bij 1:1) moet zijn. Gaat het om producten welke van kleinere 
afstanden gezien / gelezen worden, dient u een resolutie van minimaal 150 dpi (bij 1:1) aan te houden. Onze voorkeur 
gaat altijd uit naar de ideale resolutie van 300 dpi (bij 1:1).

Fig.2 – Geschikte bestandstypen

Fig.3 – Resoluties, links fout en rechts goed
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Teksten omzetten naar outlines / contouren
U dient teksten altijd om te zetten naar outlines / contouren, als u dit niet doet bestaat dat kans dat wij het lettertype 
niet in ons systeem hebben en de lettertypes vervangen worden voor een ander lettertype.

Overdruk en transparanties
Transparanties en overdruk dienen afgevlakt te worden, omdat deze een ongewenst resultaat
opleveren. Let er daarom ook op dat u tekst of beeld niet op overdruk heeft staan.

Lijndiktes
Lijnen in uw bestand mogen niet dunner zijn dan 0,15mm. 
Lijnen in een diapositief vlak moeten tenminste een dikte van 0,25mm hebben.

Fig.4 – Teksten omzetten naar outline, links fout en rechts goed

Fig.5 – Transparanties afvlakken, links fout en rechts goed


