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Geen venster

Schoongesneden formaat: 236 x 248 mm
Gevouwen formaat: 110 x 248 mm
Aan te leveren formaat: 240 x 252 mm

Kleurprofiel:  CMYK  
ISO coated V2 (FOGRA39)

Tekst: Lettercontouren
Bestandstype: PDF (X-1a:2001)
DPI: 300

2 mm afloop rondom het document
Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afloop 
van 2 mm nodig aan alle zijden (tot aan de stippellijn). 
Hiermee voorkom je de kans op een witrand.

5 mm tekstmarge
Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 
mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en 
belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document
Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit 
met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. 
Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor 
verschillende breedtes van het kader.
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Let op! 
Verwijder het template uit uw drukbestand voordat u 
het PDF maakt.
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Venster links
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2 mm afloop rondom het document
Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afloop 
van 2 mm nodig aan alle zijden (tot aan de stippellijn). 
Hiermee voorkom je de kans op een witrand.

5 mm tekstmarge
Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 
mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en 
belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document
Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit 
met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. 
Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor 
verschillende breedtes van het kader.
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Let op! 
Verwijder het template uit uw drukbestand voordat u 
het PDF maakt.
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Venster rechts

Schoongesneden formaat: 236 x 248 mm
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2 mm afloop rondom het document
Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er een afloop 
van 2 mm nodig aan alle zijden (tot aan de stippellijn). 
Hiermee voorkom je de kans op een witrand.

5 mm tekstmarge
Tekst en belangrijke elementen plaats je minimaal 5 
mm van de snijrand. Zo voorkom je dat de tekst en 
belangrijke elementen eventueel afgesneden worden.

Kaders in het document
Als je een kader gebruikt, dan raden wij je aan dit 
met een minimale marge van 5 mm te ontwerpen. 
Kaders met een marge kleiner dan 5 mm zorgen voor 
verschillende breedtes van het kader.

Voorkant

A
ch

te
rk

an
t

Venster: 90
 x 4

5m
m

afstand rechts 20m
m

afstand onderkant 15m
m

Let op! 
Verwijder het template uit uw drukbestand voordat u 
het PDF maakt.
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