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Digitaal aanleveren 

U kunt uw bestanden aanleveren op USB stick, CD-rom en DVD. Voorkom het 
zoekraken van bestanden door uw media te voorzien van een duidelijk label en stuur 
alleen de benodigde bestanden. 
Natuurlijk kunt u uw data ook versturen per mail: info@bergslot.com of naar 
onze ftp server                                  of via WeTransfer. (toegang op aanvraag) 
 
Bestandsformaten 

Wij ontvangen bij voorkeur PDF-bestanden,  schaal 1:1 of 1:10 waar het formaten 
van meer dan 4 meter lengte of hoogte betreft. Graag aanleveren zonder drukkers- 
en afwerkingsmarkeringen. Ingesloten afbeeldingen downsamplen tot 150 dpi (1:1) 
en gebruikte lettertypen insluiten als subset font. PDF is bij uitstek geschikt voor het 
aanleveren van productiebestanden, de RIP in onze printers zijn daarvoor speciaal 
afgesteld. Wij verzoeken u dan ook om zogenaamde open bestanden als InDesign en 
QuarkXPress als pdf op te slaan voor verzending. 

Aanleveren in TIFF, JPEG en PSD mag ook. Denkt u er wel om dat tekstlagen omgezet 
worden in pixels. 

Desgewenst kunt u ook aanleveren in EPS- en AI-formaat. Let u er wel op dat 
gebruikte lettertypes in contouren worden omgezet en gekoppelde afbeeldingen 
worden meegeleverd of worden ingesloten. Realiseert u zich wel dat er door het 
halfopen karakter van deze bestanden eventuele bewerkingen nodig zijn waardoor 
meerkosten kunnen ontstaan. 

Kleur 

Wij adviseren u om bij kritische kleuren en grote oplages vooraf een kleurproef te 
laten maken. Maak bij volvlakkleuren gebruik van het PMS-kleurenpalet. Bergslot 
vertaalt deze kleuren naar CMYK-opbouw waarmee wij de kleuren zo goed mogelijk 
benaderen. (Dit geldt ook voor RAL- en HKS-kleuren) Hierbij dient u zich te realiseren 
dat volle kleuren nooit exact worden weergegeven maar wel zo goed mogelijk worden 
benaderd. Als u een pixelbestand aanlevert en dus hierbij via uw eigen scan het 
kleurprofiel van ons drukproces heeft bepaald, dan dient u het uiteindelijke 
printresultaat zonder voorbehoud te accepteren. Als u een pixelbestand samen met 
een kleurvoorbeeld aanlevert dan zullen wij onze uiterste best doen dit 
kleurvoorbeeld zo goed mogelijk te benaderen. Opnieuw dient u het resultaat zonder 
voorbehoud te accepteren. Als u een bestand met kleurvoorbeeld aanlevert plus één 
of meerdere proefopdrachten zal het eindresultaat wel voorspelbaar worden. 
Uiteraard zijn hiervoor de kosten wel wat hoger. 



Pixelbestanden 

De beeldresolutie van pixelbestanden kan gerelateerd woorden aan het beeldformaat: 
Beeldformaat tot 2 m2: uitvoerresolutie op 100 dpi 
Beeldformaat tot 8 m2: uitvoerresolutie op 50 dpi 
Beeldformaat groter dan 8 m2: uitvoerresolutie op 30 dpi 
 
Let wel op de kwaliteit van de pixelbestanden. Een pixelbestand met voldoende 
resolutie kan in een lage(re) kwaliteit weggeschreven worden waardoor pixels 
geclusterd worden en en soort blokkenpatroon zichtbaar wordt. Ook komt het voor 
dat er pixelvermeerdering wordt toegepast. Hierbij wordt de resolutie kunstmatig 
verhoogd zonder dat de afbeelding daardoor in kwaliteit, scherpte en detail toeneemt. 
Aanleveren van pixelbestanden met een resolutie van meer dan 150 dpi (1:1) heeft 
vanwege de eigenschappen van de te bedrukken materialen in combinatie met de 
door ons gebruikte inkten geen meerwaarde. Wij verzoeken u dan ook om een 
maximum van 150 dpi in acht te nemen om onnodig langere verwerkingscapaciteit te 
voorkomen. Let op dat bij aanlevering van 1:10 de resolutie met dezelfde factor 
verhoogd moet worden.    
 
Letterfonts 
 
Vanwege licentierechten mogen wij geen letterfonts accepteren, zet daarom zelf de  
fonts om naar contouren. Uitzondering hierop is het insluiten van een subset font in 
pdf, Hierbij worden alleen de gebruikte tekens weergegeven en als zodanig ook 
herkend door de RIP in onze printers. 
 
Snijlijnen  
 
Indien u speciale wensen hebt verdient het aanbeveling deze via een bij te leveren 
print kenbaar te maken. Graag hierop de snijlijnen aangeven. Dit mag natuurlijk ook 
op een voorbeeldbestand aangegeven worden waarbij u wel dient te vermelden dat 
dit geen productiebestand betreft.  
 
 


