
Wij adviseren PDF-proeven altijd te openen in Adobe 
Acrobat. Dit kan prima met de gratis versie Adobe 
Acrobat Reader:

https://get.adobe.com/nl/reader

Waarom Adobe Acrobat?

Andere programma’s kunnen een verkeerde 
weergave hebben. Zij werken met de ‘snelle 
voorvertoning’ bijvoorbeeld. Een voorvertoning is 
altijd in RGB (dus web- en beeldschermkleuren). 
Drukwerk wordt opgebouwd in CMYK en kan hierbij 
een afwijking geven in de kleur. 

Adobe Acrobat geeft meer informatie. Met cmd+d 
of ctrl+d kun je bijvoorbeeld de gebruikte fonts 
controleren en het formaat zien van het document.

TIP: Zet je scherm op volle lichtsterkte!

Gebruik onze checklist!

Beoordelen van 
ontwerpproeven.

Waar moet je  
op letten?



TEKST: spelling, gramatica en interpunctie (leestekens)

Als dit niet geoffreerd is dan is dit niet gedekt en ben je zelf verantwoordelijk. Dit 
geldt niet alleen wanneer je zelf de tekst aanleverd, maar ook als de vormgever 
een klein aanvullend tekstje moet blijplaatsen in het ontwerp. Tekstschrijven en 
redigeren is namelijk een unieke specialisme. 

Onzeker over de tekst? Vraag dan een vrijblijvende begroting voor als onze 
tekstschrijver hier naar moet kijken.

OPMAAK: Ziet alles er strak en verzorgd uit naar jouw maatstaven

In de regel is het wanneer je akkoord gaat met de proef dat dit het is wat 
gepupbliceerd of gedrukt wordt. Jij bent dan akkoord gegaan met zoals het is.
Logisch natuurlijk. Maar kijk daarom altijd kritisch of het matched met wat de 
opdracht is en wat jouw wensen zijn.

AFBEELDINGEN: Kloppen de afbeeldingen, de uitsnedes en de resolutie

Met name bij door jouzelf aangeleverd beeldmateriaal is het belangrijk ook zelf de 
acceptatie van de reolutie te checken. Hiervoor kun je in Adobe Acrobat de schaal 
op 100% zetten om dit juist te checken.

Ontevreden over de beelden? Dan kunnen we altijd nog uitwijken naar 
stockmateriaal (zie AFBEELDINGEN MET WATERMERK) of we kunnen jou een 
vrijblijvende aanbieding doen voor fotoshoot

AFBEELDINGEN MET WATERMERK: Dit zijn stockfoto’s en stockillustraties

Bij gebrek aan goed beeldmateriaal kunnen wij aanspraak doen op 
stockmateriaal. Foto’s en illustraties uit een betaalde database. Deze worden 
met watermerk geplaatst. Wij kopen ze namelijk ook pas in als de keuze voor de 
betreffende foto’s en illustraties akkoord zijn. Nadat ze zijn aangekocht worden ze 
zonder watermerk geplaatst en brengen wij € 25,- ex btw per stuk in rekening. Dit 
is voor de afkoop van de standaard gebruikerslicentie en de tijd voor het zoeken 
en selecteren van een geschikte afbeelding.

FORMAAT EN FONTS: Onzeker of het formaat of de fonts wel kloppen

In Adobe Acrobat kun je met Ctrl+D of CMD+D controleren wat het formaat is van 
het bestand en kun je de gbruikte fonts zien.  
Ben je niet zeker over? Bel dan gerust.

KLEUREN: Kloppen de kleuren

Kleuren als paars, rood en groen kunnen afwijken tussen RGB (beeldscherm) en 
CMYK (drukwerk) Gebruik daarom Adobe Acrobat voor de beste weergave.  In de 
praktijk is kleur ook onderhevig aan jouw type scherm en scherminsteling, maar 
ook het papiersoort waarop het gedrukt wordt. Dit laatste is niet te compenseren, 
want elke papiersoort heeft een andere inktabsorbtie waardoor er een kleur 
lichter of donkerder kan uitvallen. Bij het drukken op gekleurd papier geldt dit 
natuurlijk ook.

OPMERKINGEN: Wij spreken het graag ook even telefonisch door
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Ook als strategisch & 
creatief partner

Als bedrijf wilt u natuurlijk onder de aandacht komen bij de 
juiste doelgroep. Hoe sneller deze mensen uw product of 
dienst zien, hoe groter de kans op meer omzet. Het is daarom 
van groot belang dat u uw marketing & communicatie op een 
andere manier inzet dan uw concurrenten. Wij helpen u graag 
verder. Dagelijks werken we voor vele merken om een korte ROI 
(return on investment) te realiseren. Dit doen we door efficient 
om te gaan met content, pakkende uitingen te maken en dit 
zeer gericht neer te zetten op mediakanalen online en offline.

Wij hebben specialisten in huis die bekend zijn met 
onder meer vormgeving, ontwerpen, tekstschrijven, 
marketing, videoproductie, social media en Adwords. De 
marketingcampagnes die we opzetten zijn effectief voor alle 
branches. Wij gaan graag met jou in gesprek om te kijken 
welke aanpak voor jou het beste werkt.
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