
Brochure wire-o
Aanleverspecificaties
Om tot het beste resultaat te komen moet er bij het aanleveren
van de bestanden rekening worden gehouden met een aantal punten:

 Algemene informatie
Verstuur de bestanden altijd als PDF. Sla deze op met de instelling [PDF/X-1a:2001] 
en zorg dat je de ‘marges toevoegen’ aan zet bij het exporteren. 

Gebruik altijd kleurmodus CMYK (fullcolour) om tot het mooste drukwerk te 
komen. 

Zorg dat afbeeldingen minimaal 300dpi zijn, om te voorkomen dat je afbeeldingen 
niet vervagen.

Zorg voor 3mm afloop. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm 
extra nodig om goed te kunnen snijden.

Het kan zijn dat je meerdere ontwerpen hebt voor je brochure. Houdt dan 
rekening met de volgende punten om misverstanden te voorkomen.

Zorg dat alle pagina’s zijn samengevoegd in één PDF bestand. Zo kunnen wij direct 
het bestand inladen en wordt het drukwerk correct gedrukt. 

Het is niet mogelijk om meerdere ontwerpen te drukken wanneer de oplages niet
hetzelfde zijn (1x40 en 1x60 wanneer je een oplage van 100 besteld). 
Zorg dus wanneer je verschillende ontwerpen hebt dat de oplages gelijk zijn aan 
elkaar of bestel meerdere producten los van elkaar.

De bijbehorende templates zijn te downloaden op de productpagina of via de link 
templates in de footer. Staat je formaat er niet tussen of past je creatie alleen binnen een ander formaat? 
Dat is bij DePrintPartner geen probleem! Je kunt bij ons producten laten drukken met een afwijkend, zelf 
gekozen formaat. Zo kan je verder met je creativiteit en krijg je een uniek ontwerp.

Kom je er niet uit of heb je vragen? Eén van onze drukwerkexperts
staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden! 
Bel gerust naar: 030 254 81 40

Aanlevering wire-O brochures / magazines
 
Je levert je Wire-O brochures/magazines in één PDF bestand als losse pagina’s aan, en dus 
niet als spreads (op inslag).
De omslag en het binnenwerk lever je in één bestand aan. De volgorde hiervan is als volgt: de 
1e pagina is de voorkant, de 2e is de binnenkant van de voorkant, de 3e pagina is de eerste 
pagina van het binnenwerk, etc.

De eerste twee pagina’s van je bestand zijn dus het voorblad van de brochure en de laatste 
twee pagina’s zijn het achterblad. Ook wanneer je een enkelzijdig bedrukte omslag kiest, 
lever je voor de omslag in totaal 4 pagina’s aan. Je voegt dan voor de binnenkant van het 
voor- en achterblad twee witte pagina’s toe. Let op: bij het binnenwerk lever je juist alleen 
de bedrukte pagina’s aan.

In de tabel hieronder zie je als voorbeeld hoe je een brochure van 24 pagina’s inclusief 
omslag aanlevert:

Omslag Binnenwerk Omslag 
pagina’s

Binnenwerk 
pagina’s

Totaal aantal 
pagina’s PDF

enkelzijdig
enkelzijdig

4
10 14

dubbelzijdig 20 24

dubbelzijdig
enkelzijdig 10 14

dubbelzijdig 20 24

Let op!
• We ponsen gaatjes waar de metalen spiraal doorheen gaat. Daarom raden we 

je aan om altijd minimaal 10 mm van de kant van de binding vrij te houden van 
teksten en dergelijke. Zo ponsen we niet door belangrijke informatie!

• Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke 
teksten/objecten.

• Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines).
• Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100.



Als je wilt dat je van boven naar onder in dezelfde leesrichting 
door kunt lezen als het boekje open voor je ligt, dan is het 
belangrijk om de pagina’s te roteren. Dit geldt alleen voor 
dubbelzijdige bedrukking. Rechts zie je wat we bedoelen 
met twee voorbeelden. We gaan uit van een brochure van 24 
pagina’s (12 vellen) in ons voorbeeld.

Omslag en binnenwerk dubbelzijdig bedrukt
In dit geval roteer je alle even pagina’s 180 graden, behalve de 
laatste pagina (24 pagina’s). 

Omslag dubbelzijdig, binnenwerk enkelzijdig 
Aangezien het binnenwerk enkelzijdig bedrukt is, heeft het 
binnenwerk 10 bedrukte pagina’s en het omslag 4, dus in 
totaal lever je 14 pagina’s aan. Hier hoeft alleen de binnenkant 
van het voorblad 180 graden te draaien. In dit geval is dat 
pagina 2 in je bestand.

Omslag enkelzijdig, binnenwerk dubbelzijdig 
We ontvangen 24 pagina’s in je bestand, waarbij pagina 1 en 
2 het voorblad zijn en 23 en 24 het achterblad. Je binnenwerk 
begint dus bij pagina 3. Hier roteer je alle even pagina’s vanaf 
pagina 4 in je bestand behalve pagina 24.
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Voorbeeld 2:
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Aanlevering wire-O binding bovenzijde
Heb je een wire-O brochure / magazine besteld met de binding aan de bovenkant? Let er dan op dat de pagina’s niet standaard in dezelfde leesrichting staan als je de 
brochure open voor je hebt liggen. Deze sheet legt uit hoe je dit goed aanlevert.
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