
EREN
JE ONLINE BELEVING MET ZORG VERPAKT

Fulfilment | Direct mail | Warehousing | Print | Couverteren | Sealen 1

Aanleverspecificaties
Erenpack B.V. | Timpweg 7 | 9731 AK | Groningen

Versie: 1.0.0



EREN
JE ONLINE BELEVING MET ZORG VERPAKT

Fulfilment | Direct mail | Warehousing | Print | Couverteren | Sealen 2

Aanleveren documenten
Voor een snelle verwerking van uw bestanden is het van belang dat uw bestanden juist worden 
aangeleverd. Op deze manier is de kans op fouten het kleinst. Bestandstypes die wij voor u kunnen 
verwerken.

 

LET OP!
Het is voor de verwerking noodzakelijk dat ieder printbestand bestaat uit één document. 
Voorbeeld: Een boek met meerdere hoofdstukken dient aangeleverd te worden als één bestand. 
Wanneer dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt de order af te keuren of extra kosten in rekening te 
brengen.

Adresbestanden
.XLS .XLSX . CSV .TXT .RTF

Voor het verwerken van adresbestanden vragen 
wij de bovenstaande bestandstypes. Onze direct 
mail afdeling kan deze bestanden gemakkelijk 
verwerken voor het maken van een adresdrager of 
een personalisatie. Wij verzoeken u vriendelijk om 
de bestanden te versleutelen met een wachtwoord en 
deze apart te sturen. 

Printbestanden
.PDF

Printbestanden verwerken wij uitsluitend met PDF-
bestanden. PDF-bestanden behouden altijd de 
opmaak, layout, transparanties en vectoren van het 
ontwerp. 

Word
.DOCS .DOCX .ODT

Heeft u een tekstueel document opgemaakt? Dan kunt 
u dit aanleveren als een Word bestand. Deze wordt 
door ons geopend en vervolgens verwerkt.

Grote bestanden
.ZIP

Het kan voorkomen dat u meerdere bestanden tegelijk 
wilt aanleveren. Dit kunt u het beste doen door 
gebruik te maken van een .ZIP-bestand. 
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Meerdere pagina’s staand of liggend
Voor onze verwerking is het van belang dat alle documenten als losse pagina’s aangeleverd worden 
(geen spreads, tenzij hier specifiek om is gevraagd). Daarnaast is het niet mogelijk om bestanden aan te 
leveren met zowel staande als liggende pagina’s, deze worden afgekeurd. 

Formaat
Om ervoor te zorgen dat het gekozen product zonder problemen verwerkt kan worden is het 
noodzakelijk dat het bestand de juiste afmetingen heeft. Heeft u niet de mogelijkheid om het product op 
het juiste formaat aan te leveren? Dan kunnen wij dit voor u doen, echter brengt dit extra kosten met zich 
mee. 

Kleurgebruik
De kleuren op een beeldscherm komen nooit overeen met de kleuren op een print. Dit heeft te maken met 
de verschillende kleursystemen. Beeldscherm kleuren zijn opgemaakt aan de hand van RGB (Red Green 
Blue) kleuren. Printwerk is opgmaakt aan de hand van CMYK kleuren. Wij raden u ten alle tijden aan om 
uw printwerk aan te leveren in CMYK kleuren (Cyaan Magenta Yellow Black). Om kleur verschillen te 
voorkomen.

Daarnaast heeft u bij Erenpack ook de optie om te kiezen voor een 5e kleur. Iedere printer heeft de 
beschikking tot CMYK kleuren, echter komt daar bij ons nog een extra kleur bij. Dit kan zijn, neon, wit of 
een transparante laklaag. Benieuwd wat dit kan doen met uw printwerk? Neem gerust contact op.

Pintkwaliteit
Wij willen voor u altijd het mooiste printwerk realiseren. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen vragen 
wij altijd afbeeldingen met de juiste DPI (dots per inch). Een afbeelding is opgebouwd aan de hand van 
allerlei kleine blokjes welke gezamelijk één afbeelding vormen. Bij een lage hoeveelheid blokjes is de 
afbeelding minder scherp dan wanneer een afbeelding een grote hoeveelheid blokjes heeft.

U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afbeeldingen in uw printwerk, hier zullen 
wij ook geen bestanden op afkeuren. Voor het mooiste printwerk kunt u de volgende kwaliteitseisen 
aanhouden. 

Bestanden zijn goed aangeleverd

Beide pagina’s hebben een staande oriëntatie, 
hierdoor kan de order goed verwerkt worden.

Bestanden zijn niet goed aangeleverd

Pagina één heeft een staande oriëntatie terwijl pagina 
twee een liggende oriëntatie heeft. Pagina twee zal in 
dit geval gekanteld moeten worden.

72 DPI
Niet geschikt.

150 DPI
Geschikt tot een A2 formaat

300 DPI
Geschikt
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Afloop en veiligheidsmarges
Wilt u uw printwerk zonder witranden? Dat kan! Wel verzoeken wij u om het printwerk met afloop aan te 
leveren. Dit wil zeggen, de achtergrond van uw product laat u aan alle zijdes 3 mm extra doorlopen. 

Voorbeeld: Uw wilt graag A5 flyers schoongesneden hebben. Dan levert u een bestand aan van 154 x 
216 mm. vervolgens snijden wij deze schoon zodat u flyers ontvangt van 148 x 210 mm.

Hierbij is het noodzakelijk dat u denkt om de veiligheidsmarges. Wanneer u tekst en of een logo te dicht 
op de rand plaatst, heeft u de kans dat hierdoor heen gesneden wordt. Om dit te voorkomen adviseren 
wij u om minimaal een veiligheidsmarges van 3 mm aan te houden.

Bestandsnamen
Om onduidelijkheden te voorkomen is het van belang dat de bestandsnamen overeenkomen met de 
inhoud van het bestand. Begin met de titel/onderwerp_zwart wit of kleur_papiersoort_afmeting_
extra informatie. Op deze manier kunnen wij gemakkelijk uw bestanden verwerken en eventuele 
onduidelijkheden gemakkelijk communiceren.

Vragen en of opmerkingen
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op (050) 549 05 79


