EBM AANLEVERINSTRUCTIES (SAMENVATTING)
LEES DE UITGEBREIDE INSTRUCTIES VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE EN TIPS VOOR
FORMATTERING: http://www.abc.nl/frontpage/ebm/guidelines/guidelines_nl.pdf
Twee pdf files zijn nodig: een voor de kaft, een voor het boekblok. Formattering en fonts moeten worden ingebed.
Snijtekens en trimboxen moeten niet gebruikt worden.
Afhankelijk van de dikte van de rug, maakt de EBM boeken variërend in grootte van (h x b) 114.3mm x 127mm tot
266.7mm x 200.025mm. Formule voor berekening van de breedte van de rug = 0.83mm + (0.108mm x aantal vellen
(niet pagina’s)). Minimum breedte voor het plaatsen van tekst op de rug: 200 pagina’s (100 vellen). Hou in
gedachten: 2 x de breedte van het boek, plus de breedte van de rug, moet niet breder zijn dan een A3 (420mm x
297mm). De EBM drukt geen boeken af in A4 formaat, want dan is er geen ruimte voor de rug. De EBM bindt
minimaal 60 pagina’s en maximaal 600 pagina’s.
De kaft wordt fullcolour gedrukt en moet gecentreerd zijn op een ‘landscape’ A3-formaat pdf, met de beoogde
(digitale) afmetingen. (Zie illustratie.) De achtergrond illustratie of kleur moet aan alle kanten 3mm doorlopen
buiten de snijlijnen. Kleur niet de hele A3 aangezien de file dan geweigerd wordt.
Het boekblok wordt zwart-wit afgedrukt. Zie het als een stapel dubbelzijdige kopieën. (De voorste pagina is een
‘rechterpagina’.) Scan afbeeldingen met 300 dpi, geschaald op de grootte waarin ze in het boek gebruikt zullen
worden. Pdf pagina grootte = grootte van het te drukken boek. Exporteer als ‘losse’ pagina’s (geen ‘spreads’).
Stuur de 2 files naar ebm@abc.nl (Amsterdam) of ebmdh@abc.nl (Den Haag) om ze te laten checken en een
afspraak te maken om het boek te laten drukken. Gebruik wetransfer.com als de files te groot zijn om via normale
mail te sturen.
Gebruik Google om antwoorden te vinden voor formatterings-problemen. Bijvoorbeeld, zoek: ‘Hoe verander ik
pagina-grootte in Word?’ of ‘Hoe exporteer ik als een pdf vanuit Pages?’
ALS U DOORVERWEZEN WIL WORDEN NAAR EEN VORMGEVER, LAAT HET ONS WETEN, ZIJ GEVEN U
DAN EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

12.7mm minimale buffer

3mm minimale afloop

beeld doortrekken tot deze lijn

geen tekst buiten deze lijn

rug: laat een beetje ruimte rondom de rugtekst

kafthoogte = afloop + achterzijde + afloop

achterzijde van kaft

geen tekst buiten deze lijn

voorzijde van kaft

snijformaat = daadwerkelijke rand van boek

kaftbreedte = afloop + achterzijde + rug + voorzijde + afloop

Liggend A3 = 420mm x 297mm

midden A3

midden A3

