AANLEVERINSTRUCTIES | SOFTCOVER (17 X 24 CM)

Softcover. Wil je het omslag zelf maken, dan
zijn daar de onderstaande richtlijnen voor.

Bleed
•

AANLEVEREN BESTAND
Aandachtspunten
• Correcte maatvoering. Bleed+voorkant+,
rugdikte+achterkant+bleed bepaald het
totale formaat. Zie pagina 2 van dit document
voor de technische specificaties.

Let op! Deze 3 mm afloop wordt na het
printen er weer afgesneden. Hou daar
rekening mee! Zet tekst of andere lay-out
elementen niet te dicht op de paginarand
(snijrand), als deze niet mogen wegvallen na
het snijden. Hou een veilige marge aan van
10 mm tussen de paginarand (snijrand) (A)
en de groene lijn (B).

• Correcte rugdikte (C). Deze is afhankelijk
van het papiersoort wat je hebt gekozen,
het aantal pagina’s en de bindwijze. (Deze
info vindt je in je portaal), De rugdikte kan je
HIER berekenen op onze website of kijk in je
Ridderprint portaal.
• Hou de titel, tekst op rug, andere tekst of
logo’s zoveel mogelijk binnen de ‘veilige’
groene lijnen. Iets eroverheen is niet erg (B).
• Voldoende kwaliteit
(optimaal 300 DPI).

van

afbeeldingen

• Lever altijd een Pdf-bestand aan.
Omslag binnenzijde
• Om je boek nog meer uitstraling te geven,
kunnen wij ook de binnenzijde bedrukken
van je omslag. Dit kan bijvoorbeeld in een
mooie volvlak-kleur, patroon of afbeelding,
Deze moet als tweede pagina in de Pdf
geplaatst worden. De rug + aan weerszijde
4 mm, moet wit blijven (E). Zie pagina 3 van
deze instructie.

Is er sprake van beeld tot op de paginarand,
bijvoorbeeld een achtergrondafbeelding/
kleur (zie voorbeeld pagina 3) of een ander
lay-out element, heeft je document afloop
‘bleed’ nodig. Maak het document aan alle
kanten 3 mm groter en trek al het beeld/
kleur 3 mm door naar de nieuwe paginarand.

Photoshop
•

Een omslag maken in Photoshop kan op
dezelfde manier. Gebruik een minimale
resolutie van 300 DPI. Zorg er voor dat alle
‘lagen’ behouden blijven en sla het bestand
op als een Pdf-bestand. Hierdoor behoudt
de tekst zijn vectoreigenschappen (en dus
een betere kwaliteit). Verwerk ook de afloop
‘bleed’ van 3 mm rondom in dit document.
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kneep 8 mm
D

A

YOUR
BOOKYOUR
TITLEBOOK
GOES TITLE
HEREGOES HERE
SPINE:

B

10 mm

240 mm (na snijden)

246 mm (inclusief bleed 6 mm)

3 mm

TITLE OF YOUR BOOK
SUBTITLE OF YOUR BOOK

SOFTCOVER GUIDELINES

KLIK HIER
OM JE RUG DIKTE TE
BEREKENEN

C

YOUR NAME

YOUR NAME

ACHTERZIJDE

VOORZIJDE

170 mm (na snijden)

170 mm (na snijden)

173 mm (inclusief bleed 3 mm)

173 mm (inclusief bleed 3 mm)
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4 mm

4 mm

A

SOFTCOVER GUIDELINES
240 mm (na snijden)

246 mm (inclusief bleed 6 mm)

3 mm

E

VOORZIJDE BINNEN

ACHTERZIJDE BINNEN

170 mm (na snijden)

170 mm (na snijden)

173 mm (inclusief 3 mm)

173 mm (inclusief bleed 3 mm)
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