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Op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, zie www.haco.nl/leveringsvoorwaarden

AANLEVERSPECIFICATIES
Software
Haco werkt met de recentste versie van het Adobe-pakket.
De volgende bestanden kunnen direct Gelezen worden: .AI , .EPS, .INDD, .TIFF, .PSD, .JPG.
Gebruikers van overige software wordt verzocht bestanden weg te schrijven als EPS (Postscript) of PDF.

Bestanden
Referentie: Stuur met aangeleverde bestanden altijd een voorbeeld (PDF of JPG) mee ter referentie.
Maak documenten op in verhouding; bij voorkeur 100% of 10% van het uiteindelijke formaat.
Vermeld altijd de gewenste afmetingen of de schaalfactor.

EPS: Niet alle .EPS-varianten zijn geschikt voor productiewerk (frezen, snijden, printwerk).
Zorg ervoor dat uw bestand waar mogelijk bestaat uit vectorlijnen.
Een lage-resolutie afbeelding ingesloten in een .EPS is niet zonder meer bruikbaar voor snij- print- en/of
freeswerk.

Koppelingen: Indien uw bestand externe afbeeldingen, teksten of andere items bevat, zorg er dan voor dat deze 
zijn ingesloten of los worden meegeleverd.

Verzenden: Bestanden die te groot zijn om als bijlage te worden gemaild kunt u gratis naar ons sturen via 
www.wetransfer.com.

Kleuren
CMYK/PMS: Indien uw huisstijl specifieke CMYK of PMS kleuren voorschrijft moeten deze in het 
aanleverproces worden vermeld.
De mate van benadering is afhankelijk van de gebruikte technieken en materialen.
Haco kan u daarin adviseren.
Indien geen kleurreferentie wordt meegeleverd worden de kleuren door Haco zo goed mogelijk benaderd.
In dat geval kunnen wij geen garanties afgeven en zijn eventuele kleurafwijkingen voor uw eigen risico.

RGB: Bestanden die zijn opgemaakt in RGB worden in het printproces geconverteerd naar CMYK.
Om controle te behouden om de
kleuromzetting is het verstandig deze omzetting zelf vooraf uit te voeren.

Afbeeldingen (Rasterbestanden)
Voor het maken van full-colour prints kunnen rasterafbeeldingen gebruikt worden.
Belangrijk is dat de uiteindelijke printresolutie 100DPI moet zijn. Dat houdt in:
Opmaken bestand op 50% van de ware grootte, Minimaal 200DPI aanhouden
Opmaken bestand op 10% van ware grootte, Minimaal 1000DPI aanhouden, ect..

Lettertypen
Indien mogelijk de gebruikte lettertypebestanden los meesturen of benoemen in een begeleidend bericht. 
Indien dit niet mogelijk is, de tekst s.v.p. omzetten naar lettercontouren.
Het correct aanleveren van uw bestanden voorkomt problemen achteraf.
Incorrecte aanlevering kan invloed hebben op garanties m.b.t. design, kleur en levertijden.
Heeft u vragen over de opmaak van uw bestanden?
Neem contact met ons op.


