
Aanleverspecificaties

(versie 20200219)

Digitale advertenties 
- Bij voorkeur als cPDF of PDF, met als profiel: NewsPaperAds_1v4
- Aanlevering ook mogelijk als open Adobe Indesign document
- Bij open bestanden altijd fonts en afbeeldingen meeleveren
- Alle advertenties dienen in full colour (CMYK) aangeleverd te worden
- Altijd een voorbeeld van de advertentie meesturen

Deelmateriaal (nog op te maken) 
- Digitale foto’s los aanleveren in TIF of JPG of JPEG (300 dpi)
- Eventuele logo’s los aanleveren in EPS, TIF, JPG, JPEG, Ai of PDF (minimale resolutie 300 dpi) 
- Tekst aanleveren in Word- of txt-bestand. Graag de titel en/of tekst niet in enkel hoofdletters.

Aandachtpunten
Bestanden het liefst aanleveren via www.wetransfer.com 
Gedownloade foto’s en illustraties zijn soms ongeschikt voor plaatsing in de krant omdat de 
resolutie te laag is. Het materiaal op speciale sites (stocksites) is mogelijk wel bruikbaar. 
U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel copyright. Bij foto’s is vermelding van de fotograaf 
uiteraard mogelijk.

Advertentieformaten
  Breedte x Hoogte 
1/1 pagina 260 x 390 mm
2/1 pagina 550 x 390 mm  
 is de spread in het hart van de krant)

1/2 pagina 260 x 181 mm
1/2 pagina 127,5 x 367 mm staand 

1/4 pagina 127,5 x 181 mm staand
1/4 pagina 260 x 88 mm liggend
3/4 pagina 274 x 260 mm 

1/8 pagina 127,5 x 88 mm liggend
1/8 pagina 61,25 x 181 mm staand

  Breedte x Hoogte 
3/8 pagina 193,75 x 181 mm liggend 
3/8 pagina 127,5 x 286 mm staand

1/16 pagina 61,25 x 88 mm staand
1/16 pagina 127,5 x 41,5 mm liggend
3/16 pagina 127,5 x 134,5 mm 
3/16 pagina 193,75 x 88 mm liggend

1/32 pagina 61,25 x 41,5 mm
4/32 pagina 260 x 41,5 mm
3/32 pagina 61,25 x 134,5 mm staand
18/32 pagina 193,75 x 274 mm 
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