
 
 

 
Mina Krusemanlaan 74 KvK 65205650 BIC INGBNL2A 

7421  LL  Deventer  IBAN NL88 INGB 0007 1027 16 
06-14 77 34 34                                     BTW NL 856 019 835 B01 

 

Aanleveren van advertenties 

Bij complete aangeleverde advertenties verzoeken wij u deze als hoge Resolutie PDF op 

het juiste advertentie-formaat aan te leveren. Wij verzoeken u in de benaming van de 

PDF uw bedrijfsnaam en plaatsingsdatum te vermelden. 

 

Ook is het mogelijk in de bestandstypen Adobe InDesign, Illustrator of als illustratie in 

het type TIFF of EPS aan te leveren. Bij opmaak / open bestanden altijd postscriptfonts 

en afbeeldingen meeleveren. 

 

Microsoft Word en Microsoft Excel lenen zich niet voor de opmaak van advertenties. 

Microsoft Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte tekst. Gelieve 

ook geen advertenties aan te leveren in Microsoft Publisher en Microsoft PowerPoint. 

  

 

Aanleveren van teksten 

Wij verzoeken u de teksten in Microsoft Word (DOC, DOCX, TXT, RTF) aan te leveren 

zonder afbeeldingen. Deze dienen apart aangeleverd te worden. Gebruik voor het 

aanleveren van tekst absoluut geen PDF en Excel ! 

  

 

Aanleveren van beelden (foto's, tekeningen) 

Digitale foto’s graag in TIFF of JPG formaat aanleveren met minimaal 200 dpi bij afdruk 

op 100% van de grootte. Beslist geen kleine (internet-)plaatjes van 72 dpi 

gebruiken, wij kunnen deze niet verwerken! 

  

 

Aanleveren van logo's 

Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / Ai bestand te worden aangeleverd. Hierbij 

dient gebruik gemaakt te zijn van de de CMYK kleurenmodus. Zet gebruikte tekst daarbij 

om naar lettercontouren. 

 

Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als 

foto’s, tekeningen. 

 

Alle overige bestanden graag als PDF aanleveren. 

  

Mochten wij van u materiaal ontvangen dat niet aan bovenstaande eisen 

voldoet houden wij ons het recht voor om dit materiaal, daar waar mogelijk, 

tegen betaling om te zetten naar bruikbaar materiaal. De kosten hiervan, 

minimaal € 25,00 en maximaal € 75,00 per advertentie, komen voor uw 

rekening. Wij zullen deze kosten dan tegelijkertijd met de facturering van de 

plaatsing in rekening brengen. 

 

Ons aanleveradres voor materiaal is: traffic@50vitaalplus.nl 


