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Aanleverspecificaties 
Delft.business 
 
Formaat: 

• Hele pagina: 210 x 275 + 5mm afloop 
• Spread: 423 x 278 + 3mm afloop 

 
Het netto documentformaat dat u ingeeft in het opmaakprogramma moet gelijk zijn aan het 
formaat dat op de tariefkaart is vermeld. 
Zetspiegelmarge bij de kop, zij, staart en rug is 8 mm; zet teksten, kaderlijnen en beeld dus 
niet te dicht op de afsnede. In dat geval loopt u namelijk het risico van aansnijden. 
Wij adviseren u dus minimaal 5 mm binnen de afsnede te blijven bij kop, staart en zij, en 8 
mm binnen de afsnede te blijven bij de rug. 
Houd er rekening mee dat, bij teksten en beelden die in de rug doorlopen, het risico bestaat 
dat uw advertentie niet exact aansluit. Wij adviseren u om teksten minimaal 4 mm uit de rug 
te plaatsen, om wegvallen van teksten te voorkomen. 
 
Omgaan met lettertypes (fonts) 
Fonts dienen ingesloten te worden in PDF. Indien in de opmaakapplicatie de juiste 
instellingen gekozen worden, dan is dat geen probleem. Is een font niet ingesloten in een 
PDF dan kan deze niet verwerkt worden. 
 
Beelden 

• Zorg dat er in een document afbeeldingen staan die niet groter geplaatst zijn dan 
120% 

• Beeld als TIFF en jpeg bestand, resolutie min. 300 dpi op 100% 
• Bestanden met een lagere resolutie (zoals een beeldschermresolutie van 72 dpi) zijn 

niet geschikt voor drukwerk. 
 
Kleurprofiel 
Gebruik geen RGB-kleuren (rood, groen, blauw), maar zet deze om in CMYK (cyaan, 
magenta, geel, zwart). Maak geen gebruik van steunkleuren, deze moeten omgezet worden 
naar CMYK. Wij maken gebruik van het volgende kleurprofiel ISO 12647-2:2004. 
 
Let op! 
Lever de advertentie als Certified PDF (inclusief de snijtekens en paskruizen) aan. 
 
Aanleverspecificaties banners 
Bannerformaat: 
728 X 90  - leaderboard bovenaan de website 
300 X 250 - bij alle artikelen 
 
Bestandsformaat: 
GIF, PNG, JPG Maximale bestandsformaat 150KB 
 
 
 

 


