
Een printbestand maken 
voor boekjes
Hieronder vind je richtlijnen en specificaties om een goed 
printbestand te maken voor geniete boekjes:

Bestandsindeling, opmaak en omslag

De bestanden die je indient, moeten aan de volgende specificaties voldoen:

Kleuren

Alle kleuren worden geprint in CMYK (Cyaan, magenta, geel en zwart) met een Fogra 39-kleurprofiel. 
Afbeeldingen in RGB en PANTONE worden automatisch overgezet volgens het standaard scheidingsprofiel. Dit 
kan leiden tot lichte kleurafwijkingen in het drukwerk. Om kleurafwijkingen te voorkomen, kun je het bestand 
het beste opmaken in CMYK.

Pdf-formaat, alle lettertypen ingesloten


Geen wachtwoordbeveiliging


Enkele pagina's, geordend op leesvolgorde


Inclusief 4 omslagpagina's


Hoge resolutie (aanbevolen: 300 dpi)


Bestandsgrootte is 512 MB of minder

Let op: Je bestand moet altijd 4 
omslagpagina's bevatten (zie hieronder). 
Als je alleen de buitenkant van elke 
omslagpagina wilt bedrukken, kun je de 
pagina's voor de binnenkant van de 
omslag blanco laten. Die blanco pagina's 
moeten wel worden opgenomen in je 
bestand.
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1.

2.

BLANCO BLANCO

BLANCO BLANCO

Justo, 
convallis 
libero

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Sed 
phasellus 
fames

Sed 
phasellus 
fames

Justo, 
convallis 
libero

PAGINA'S

AAN DE BINNENKANT

PÁGINAS 
INTERIORES

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

BINNENKANT 
ACHTEROMSLAG

BINNENKANT 
ACHTEROMSLAG

ACHTEROMSLAG

Enkele pagina's 
ordenen op 
leesvolgorde. 

Dubbele pagina's 
gebruiken.

Wel

Niet

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Resolutie

300 dpi is de ideale resolutie voor het afdrukken van tijdschriften, catalogussen en boeken. Als de resolutie 
lager is, kan de kwaliteit van de afbeeldingen en foto's daaronder lijden.

Marges en uitloop
Om te voorkomen dat er witte marges zichtbaar zijn op afbeeldingen die doorlopen tot de rand van de pagina, 
kun je het beste aan elke kant van de pagina een uitloop van 0,3 cm aanhouden. 


Tekst (en andere belangrijke informatie) moet minstens 0,5 cm van de rand geplaatst worden. Als het te dicht 
bij de binding staat, is het moeilijk leesbaar en als het te dicht bij de rand staat, kan het afgesneden worden. 

Formaat pagina (inclusief uitloop)

A4


A5

Formaat bijgesneden boekje

Pagina's

Als je gevraagd wordt om de pagina's van je boekje te selecteren, dan wordt het totaal aantal pagina's van je 
document bedoeld, inclusief de vier omslagpagina's die elk bestand verplicht moet bevatten. 


Een blad bestaat altijd uit 2 pagina's: een voorpagina en een achterpagina.

Aanvullende informatie

De minimale lijndikte om af te drukken is 0,25 pt.

3.

4.

5.

6.

Aan alle kanten een uitloop van 0,3 
cm aanhouden en zorgen dat 
belangrijke informatie minstens 0,5 
cm van de rand af staat.

Wel
Uitloop is 0,3 cm op elke pagina, aan 
alle kanten

Afbeelding over de volledige breedte 
komt helemaal tot aan de rand

Uitloop is minder dan 0,3 cm

Afbeelding over de volledige breedte 
komt niet tot aan de rand

Er is geen uitloop bij de binnenste rand

Belangrijk object staat 0,5 cm van de 
rand

Belangrijk object staat te dicht bij de 
rand

Belangrijke informatie te dicht bij de 
rand zetten.

Niet

Let op: Gebruik deze 
afmetingen bij de indeling 
van je bestand, anders wordt 
het niet geaccepteerd.

B: 30,3 cm  |  H: 21,6 cm


B:  21,6 cm  |  H: 15,4 cm

B: 29,7 cm  |  H: 21 cm


B: 21 cm  |  H: 14,8 cm


