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Aanlevervoorwaarden
TwinSign zal zorgdragen voor het ontwerpen en/of produceren van uw reclame-uiting. U kunt de uiting door
TwinSign laten ontwerpen of zelf compleet digitaal aanleveren, zodat wij het bestand alleen nog maar om
hoeven te zetten.

1) Ontwerp verzorgt door TwinSign
Indien TwinSign uw ontwerp verzorgt, graag aandacht voor de volgende punten:
-LOGO: Altijd aanleveren als Illustrator eps, in vectoren met lettercontouren.
-BEELDEN: Minimale resolutie van het bestand op 100% moet 72 dpi zijn. Uiteraard kunnen bestanden
bij ons op 10% aangeleverd worden, houdt u er dan wel rekening mee dat de resolutie hoog genoeg is en
goed blijft als het bestand vergroot wordt. Beelden altijd aanleveren als eps of tiff in CMYK
-LETTERTYPEN: Letter typen altijd in de tekst aanleveren als lettercontouren. Zo blijft de tekst behouden mocht het font bij ons ontbreken.
-KLEURNUMMERS: Kleurnummers of pms nummers altijd vermelden indien aanwezig in uw huisstijl.
Dit is voor ons belangrijk, hier kunnen wij namelijk de kleuren van onze print op afstellen.

2) Compleet digitaal aanleveren
Lever t u uw bestand (en) compleet digitaal in? Dan houdt dat in dat TwinSign niks meer aan de vormgeving
hoeft te doen en alleen het bestand maar hoeft klaar te zetten voor het printen. Richtlijnen voor het compleet digitaal aanleveren van uw bestanden:
PROGRAMMA:
MEDIUM:		
KLEURMODUS:
RESOLUTIE:		
FORMAAT:		

Adobe illustrator CS/ Adobe Photoshop CS of Acrobat CS
CD Rom, e-mail
CMYK/PMS
72 dpi op 100% van het uiteindelijk te produceren formaat.
1:1 of 1:10

Wordt uw bestand niet volgens de bovenstaande aanlevervoorwaarden aangeleverd, dan brengen wij extra
kosten in rekening voor het omzetten van uw bestanden naar de juiste bestandsformaten. Dit zal altijd in
overleg met de klant gebeuren.
Aan te leveren materiaal (voor ontwerp of compleet digitaal) kunnen aangeleverd worden op CD Rom of
per mail op onderstaand adres. Bestanden onder de 10 MB kunnen aangeleverd worden op info@twinsign.
nl. Bestanden groter dan 10 MB graag aanleveren op CD Rom. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons
altijd even bellen.
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