Aanleverinstructies

voor drukwerk van boeken
In dit document vindt u aanleverspecificaties
voor het maken van PDF’s voor het drukklaar
maken van uw boekproductie. Heeft u nog
vragen, neem dan contact met ons op!

Is het document opgemaakt? Dan kan de PDF worden gemaakt.
Let op bij het exporteren in InDesign naar een PDF:
•
Kies altijd voor Press Quality, de hoogste kwaliteit.
•
Altijd opslaan in losse pagina’s (Pages, geen spreads!)
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Algemeen
Omslag hardcover (PDF)
Omslag softcover (PDF)
Schutbladen (PDF)
Binnenwerk (PDF)

Let op het plaatsen van de snijtekens:
Bij het exporteren naar een PDF staat onder ‘Marks and Bleeds’
standaard het getal bij offset op 2,117 mm. Pas dit handmatig altijd
even aan naar 3 mm (of 14 mm bij hardcover-omslag). Anders
komen de snijtekens op de verkeerde plaats te staan. Vink ‘Use
Document Based Settings’ altijd aan.
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rug

hoogte InDesign Document, in dit voorbeeld 210 mm

afloop, in dit voorbeeld 14 mm

Achterzijde
achterzijde, in dit voorbeeld 136 mm

Voorzijde
20 mm

voorzijde, in dit voorbeeld 136 mm

afloop, in dit voorbeeld 14 mm
breedte InDesign Document, in dit voorbeeld 292 mm
Aanleverinstructies omslag PDF hardcover
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De omslag van een boek met een harde kaft (hardcover) moet als één PDF aangeleverd worden.
Het binnenwerk wordt als aparte PDF aangeleverd.
Maak in InDesign twee kolommen en stel de breedte tussen de kolommen (de gutter) in op het
aantal millimeters dat de rug breed is. (zie screendump ‘Margins and Columns hierboven).
Het handige van deze methode voor het maken van een boekomslag is dat je heel snel de
hulplijnen kunt zien, die nodig zijn voor de vormgeving en die niet geprint worden.
Afloop/snijmarge van 14 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
Foto’s minimaal 300 dpi
Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken met de
drukker).
Speciale wensen zoals foliedruk of spot uv? Lever dit altijd aan als extra pagina in de PDF. De
speciaal te drukken delen dienen 100% zwart te worden aangeleverd.
U ontvangt de definitieve maten voor de omslag van de drukker in de vorm van een vergelijkbare werktekening.

Aanleverinstructies
Omslag hardcover (PDF)
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rug

hoogte InDesign Document, in dit voorbeeld 210 mm

afloop, in dit voorbeeld 3 mm

Achterzijde
achterzijde, in dit voorbeeld 136 mm

Voorzijde
20 mm

voorzijde, in dit voorbeeld 136 mm

afloop, in dit voorbeeld 3 mm
breedte InDesign Document, in dit voorbeeld 292 mm
Aanleverinstructies omslag PDF softcover
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De omslag voor een paperback (softcover) moet als één PDF aangeleverd worden.
Het binnenwerk wordt als aparte PDF aangeleverd.
Maak in InDesign twee kolommen en stel de breedte tussen de kolommen (de gutter)
in op het aantal millimeters dat de rug breed is. (zie screendump ‘Margins and Columns
hierboven).
Het handige van deze methode voor het maken van een boekomslag is dat je heel snel
de hulplijnen kunt zien, die nodig zijn voor de vormgeving en die niet geprint worden.
Afloop/snijmarge van 3 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
Foto’s minimaal 300 dpi
Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken
met de drukker).
Speciale wensen zoals foliedruk of spot uv? Lever dit altijd aan als extra pagina in de
PDF. De speciaal te drukken delen dienen 100% zwart te worden aangeleverd.
U ontvangt de definitieve maten voor de omslag van de drukker in de vorm van een
vergelijkbare werktekening.
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Omslag softcover (PDF)

3

hoogte InDesign Document, in dit voorbeeld 210 mm

afloop, in dit voorbeeld 3 mm

breedte van het boek 136 mm

breedte van het boek, in dit voorbeeld 136 mm

breedte InDesign Document, in dit voorbeeld 272 mm (= 2 x 136 mm)

Aanleverinstructies PDF schutbladen
•
•
•
•
•
•
•

De schutbladen voor een boek met een harde kaft (hardcover) moet als één PDF
aangeleverd worden.
Schutbladen kunnen niet gebruikt worden bij een softcover (paperback).
Het binnenwerk wordt als aparte PDF aangeleverd, de omslag ook als aparte PDF.
Afloop/snijmarge van 3 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
Foto’s minimaal 300 dpi
Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken
met de drukker).
De breedte van het document voor de schutbladen is 2 maal de breedte van het boekblok, dus zonder de rug van het boek mee te tellen.

Aanleverinstructies
schutbladen (PDF)
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hoogte InDesign Document, in dit voorbeeld 210 mm

afloop, in dit voorbeeld 3 mm

breedte van het boek 136 mm

breedte InDesign Document,
in dit voorbeeld 136 mm

Aanleverinstructies PDF binnenwerk
•
•
•
•
•
•

Het binnenwerk van het boek dient altijd als één PDF te worden aangeleverd.
Let op: niet opslaan als spreads, maar als losse pagina’s.
Afloop/snijmarge van 3 mm aanmaken (zie voorbeeld Document Setup hierboven).
Foto’s minimaal 300 dpi
Altijd opmaken in CMYK, dus geen pantonekleuren gebruiken (tenzij zo afgesproken
met de drukker).
Is het binnenwerk zwart-wit? Zet dan alle foto’s en logo’s om naar grijswaarden (via
bijvoorbeeld Photoshop).

Aanleverinstructies
binnenwerk (PDF)
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