Aanleverspecificaties
van LENN
Algemene informatie:
De standaard levertijd is 7 werkdagen na ontvangst van goedgekeurd artwork,
overige levertijden in overleg.
De offerte bieden we aan op basis van beschikbaarheid. Op deze offerte zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

General Information:
The standard delivery time is 7 workingdays after receiving approved artwork,
other delivery times are negotiable when possible.
This quote is based on availability. This quote is subject to our General terms
and conditions.

Aanleverspecificaties voor drukwerk zijn als volgt:
- Aanleveren als PDF, zonder snijtekens of andere printmarkeringen.
- Aanleveren op de netto maat of als 1 op 10 opgemaakt.
- Minimale dpi is 72 op 100%.
- Bestandsnaam duidelijk opbouwen, graag als volgt :
PROJECT_WAAR of WAT_MATERIAAL_BxH in CM_AANTAL.pdf.
- Hou de bestandsgrootte zo klein mogelijk, bij grotere bestanden dan
200 MB graag overleggen.
- Graag versturen naar contactpersoon, via we transfer, dropbox of gewoon
in de mail, indien geen gegevens kan het altijd naar info@lenn.eu.
- Gebruik geen overdruk in het bestand! Wij zijn niet verantwoordelijk voor
fouten door overdruk.

Artwork submission specifications for printed materials are as follows:
- Submit in PDF without cutting marks or other print marks.
- Submit in net format or 1 to 10 ratio.
- Minimum DPI is 72 in 100%.
- File name must be:
PROJECT_LOCATION or WHAT_MATERIAL_WxH in CM_AMOUNT.PDF.
- Please keep the files as small as possible, please get in touch when a file is
larger than 200MB.
- Please send files to your contact via WeTranser, DropBox, or via mail. If you
don’t know who to send your files to, you can always send them to:
info@lenn.eu.
- Do not use overprint in the file! We are not responsible for the errors due
to overprint.

Omloop:
- Bij zeildoeken, 1cm omloop rondom.
- Voor plaat-materiaal 1cm omloop rondom.
- Voor decotex-doeken en vlaggen graag 1,5cm omloop.

1 cm afloop/bleed

Bleed:
- Frontlit banner, 1cm bleed all around
- Panel material: 1cm bleed all around
- Decotex and Flags: 1,5cm all around

Schoongesneden formaat

Artwork met afloop/bleed

Turbineweg 16

015 - 80 00 280

KVK 66.38.85.70

IBAN NL98 INGB 0008 8229 28

2627 BP Delft

info@lenn.eu

www.lenn.eu

BTW NL 8565.28.511.B01

