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Programma’s en extensies
- Adobe photoshop CC 1015 of lager > TIFF, PDF, JPG of EPS in CMYK
- Adobe Illustrator CC 2015 of lager > EPS
- (certified) PDF
Tekst altijd omzetten naar outlines/lettercontouren
Bestanden uit andere programma’s exporteren of opslaan als één van bovengenoemde formaten. Als
dat niet lukt of kan, dan graag eerst contact opnemen met Watjeziet.
Formaten, verhoudingen en resolutie
Houd er rekening mee dat er in sommige gevallen wat extra beeld aangeleverd moet worden dat buiten
de zichtmaat valt. Normaal gesproken is dat niet meer dan 10 cm rondom het uiteindelijke formaat.
Documenten in verhouding aanleveren (25%, 10% of 5% van uiteindelijke formaat)
Resolutie van het bestand voor binnentoepassing 50 tot maximaal 100dpi op eindformaat
Resolutie van het bestand voor buitentoepassing 20 tot maximaal 72dpi op eindformaat
Bestanden boven de 500 MB zijn zelden noodzakelijk.
Bij twijfel of in bijzondere gevallen vooraf contact opnemen met Watjeziet
Controles, voorbeelden en kleuren
Bij samengestelde bestanden is het verstandig om altijd een controlebestand mee te leveren of een
kleur- printvoorbeeld. Indien geen layoutvoorbeeld is meegeleverd zullen wij er voorafgaand aan
productie één voorleggen ter goedkeuring. Indien er geen kleurreferentie wordt aangeleverd, kan er op
kleur niet gereclameerd worden. PMS kleuren niet omzetten naar CMYK waardes.
Kleuren worden altijd zo goed mogelijk benaderd. Verschillende materialen en machines zullen vrijwel
altijd een klein kleurverschil laten zien. Indien gewenst kan er tegen meerprijs vooraf een kleurproef op
het gewenste materiaal gemaakt worden ter goedkeuring.
- Layout kan worden gecontroleerd met een controle-pdf op beeldscherm
- Kleuren kunnen worden gecontroleerd met een fysieke kleurproef
Tekst altijd omzetten naar vectoren / lettercontouren
Indien er tekstaanpassingen gedaan moeten worden, lettertypes meeleveren
Eventuele geïmporteerde bestanden los meeleveren.
Afwijkende bestanden alleen aanleveren na overleg met Watjeziet
- Aanleveren op disk > Watjeziet, Pieter Holmstraat 16, 1086 ZC Amsterdam
- email (tot 5 Mb) > arent@watjeziet.nl
- Wetransfer: (tot 2gb)
Bewaren van bestanden
Watjeziet bewaart bestanden tot ca 6 maanden na uitvoering opdracht. In overleg vooraf kan hier van
afgeweken worden. Zorg altijd voor een eigen reservekopie.
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