Procedure opmaak layout
VVS nv voorziet in een service om een layout samen te stellen of op te maken op basis van
een illustratief voorbeeld. Hierbij gelden volgende richtlijnen:
•

Alle nodige informatie om de layout samen te stellen, zoals het nodige bronmateriaal,
grafische bestanden (afbeeldingen, logo’s, …) teksten, lettertype(s) en grootte, … , is
beschikbaar of wordt aangeleverd.
• De aangeleverde grafische bestanden dienen aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
o Bestandsextensie:
▪ Bij plotwerk: vectorieel bestand in .ai, .eps of .pdf.
▪ Bij digitaal printwerk: extensies .ai, .eps, .psd, .tiff, .pdf (of desnoods
.jpg).
o Bestandsgrootte: het bestand dient in formaat 1/1 aangeleverd te worden en
is van volgende kwaliteit:
▪ Beeld < 10m² : min. 100dpi
▪ Beeld < 20m² : min 72dpi
▪ Beeld > 20m² : min. 60dpi
o Kleurenprofiel: bij digitaal printwerk dient het aangeleverde bestand het
kleurenprofiel CMYK of de pantoonwaarde te bevatten. In regel verandert
VVS nv het kleurenprofiel niet.
o De aangeleverde bestanden incl. het kleurenprofiel worden door VVS nv
verondersteld grafisch correct te zijn. VVS nv is niet verantwoordelijk indien
printwerk niet tot het gewenste resultaat leidt of tot de gewenste kleuren
resulteren door incorrecte bronbestanden (tenzij de klant expliciet aan VVS
nv de opdracht heeft gegeven de bestanden grafisch correct te maken; zie
infra).
• Er is een voorbeeld voor handen hoe de uiteindelijke layout er uit moet zien (dit mag
evenwel ook een schets zijn).
• De samenstelling van 1 layout inclusief 1 correctie-layout worden uitgevoerd tegen
betaling van een ‘instelkost’ van 15€. Vanaf de 2de correctie wordt het werk in regie
(50 EURO/h, per half uur) in rekening gebracht.
• Er wordt geen instelkost aangerekend als de klant een printklaar* bestand aanlevert.
*Printklaar = rechtstreeks importeerbaar in onze printsoftware zonder extra bewerkingen
(zoals bv. Maat aanpassen, herschikken, tekst toevoegen, kleur controleren, …)
Indien bronbestanden niet, of niet in de vereiste kwaliteit aangeleverd kunnen worden, kan
VVS nv deze zelf ontwerpen in regie (50 EURO/h, per half uur).
Indien er nog geen illustratief voorbeeld voorhanden is, kan VVS nv op verzoek van de klant
ook dit ontwerp voor zijn rekening nemen tegen de geldende regie-prijzen (50 EURO/h, per
half uur).

