
Aanleveren advertenties Oostkrant (full colour)

Formaat krant
Planoformaat (A2) 594 x 420 mm (b x h) 
Afgewerkt formaat (A4) 210 x 297 mm (b x h) 
Paginaformaat pagina (A3) 297 x 420 mm (b x h) 
Druk: full colour rotatie offset

Uw advertentiebestanden kunnen alleen verwerkt worden wanneer deze aangeleverd  
met de volgende specificaties
•  Certified PDF (inclusief de snijtekens en paskruizen).
•  Andere bestandsformaten, alleen in overleg met Michelangela. Zie contactgegevens.

Indeling advertenties
•  1/1 koloms advertentie 50,8 x 60 mm (b x h) staand
• 2/1 koloms advertentie 106,1 x 60 mm (b x h) liggend
•  3/1 koloms advertentie 161,4 x 60 mm (b x h) liggend
•  4/1 koloms advertentie 216,7 x 60 mm (b x h) liggend
•  5/1 koloms advertentie (hele pagina) 272 x 60 mm (b x h) liggend 
Breedte advertentiekolom 50,8 mm
Aantal kolommen advertentiepagina: 5
Tussenwit 4,5 mm

Foto’s en illustraties
•  Photoshop in formaat: .tiff of .jpeg
•  Illustrator in formaat: .ai of .eps met lettercontouren
•  Zorg dat er in een document afbeeldingen staan die niet groter geplaatst zijn dan 120%
•  Beeld als TIFF en Jpeg bestand, resolutie min. 300 dpi op 100%
•  Lijntekeningen in 1600 dpi
•  Bestanden met een lagere resolutie (zoals een beeldschermresolutie van 72 dpi) zijn niet geschikt 

voor drukwerk.

Aanleveren op/met
• www.wetransfer.com: studio@michelangela.nl
• E-mail: studio@michelangela.nl

Kleur
•  Gebruik geen RGB-kleuren (rood, groen, blauw), maar zet deze om  

in CMYK (cyaan, magenta, geel, zwart)
•  Oostkrant wordt volledig full colour gedrukt, daarom alle steunkleuren (Pantone)  

omzetten naar CMYK.
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Opmaak
Tegen vergoeding en bij voldoende capaciteit bij Michelangela kunnen advertenties worden  
opgemaakt. (65,- euro per uur) Hiervoor moet het volgende worden aangeleverd:
•  de tekst onopgemaakt in een MS Wordbestand (doc) tot Word 2003;
• logo’s in EPS illustrator formaat met lettertypen in contouren;
•  afbeeldingen en foto’s als TIFF, JPG, EPS.
 Afbeeldingen dienen een minimale resolutie te hebben van 300 dpi/ppi op 100%.
•  Fonts (lettertypen) vallen onder softwarelicenties en mogen niet uitgewisseld worden. Als uw 

deelmateriaal lettertypen bevat, dienen deze te worden ingesloten (embedding). Bij het aanleveren 
van een open bestand levert u altijd alle gebruikte printer- en beeldschermlettertypen mee,  
inclusief de gebruikte varianten. Gebruik geen stijlen, zoals ‘vet’ of ‘cursief ’ in het programma, maar 
kies altijd het juiste lettertype uit het lettertypemenu (bijvoorbeeld Times Bold of Times Italic). 
Tekst in illustraties/logo’s dienen altijd omgezet te worden naar lettercontouren.

Drukproeven
Lever bij uw Certified PDF-bestand een print op 100% mee, inclusief de snijtekens en paskruizen.

Technische verwerkingskosten
Michelangela brengt technische kosten in rekening voor de verwerking van digitale advertenties  
die niet voldoen aan de Certified PDF- standaard.

Inzendtijd
De uiterste inzendtijd is 5 dagen voordat de bestanden naar de drukker gaan.  
Vraag de hoofdredacteur naar de planning.

Comprimeren
Indien uw bestanden groter zijn dan 6MB, dient u deze te comprimeren als een .ZIP bestand  
of versturen met www.wetransfer.com: studio@michelangela.nl

Voor informatie over het aanleveren van advertentiemateriaal  
kunt u contact opnemen met Michelangela:

Michelangela / Angela Damen
Alkhof 57B
3582AX Utrecht
06-83799344
studio@michelangela.nl
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