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PROEFSCHRIFT 
MAKEN Aanleverinstructies 

Opmaak Basis Elementen

Voor € 125,- voegen wij één van de onderstaande elementen toe aan uw PDF. 

Kiest u twee onderdelen dan wordt de prijs € 250,- Bij drie onderdelen krijgt u een 

aangepaste prijs van € 325,-

 ⚪ Bladwijzers (tabjes)

 ⚪ Kop- en voettekst

 ⚪ Titelpagina’s van de hoofdstukken

De stijl hiervan kunt u kiezen uit een van onze stramienen1 of zelf aanleveren dan 

maken we deze na.

Het is de bedoeling dat het PDF document van het gehele proefschrift compleet 

word aangeleverd. 

Mocht u na de proef nog wijzigingen hebben, geef  dan aan bij het toesturen 

van de nieuwe PDF, dat de elementen opnieuw toegevoegd moeten worden.

1 www.proefschriftmaken.nl/proefschriften-opmaken
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PROEFSCHRIFT 
MAKEN Checklist 

Bestanden Aanleveren

ALGEMEEN
 ¨ Controleer voor elk aangeleverd bestand of deze voldoet aan de eisen volgens 

de checklist. Wilt u dat wij iets voor u opmaken? Geef dit dan tijdig aan, dit 

kost altijd een aantal werkdagen. Neem dan even contact met ons op!

 ¨ Lever de bestanden aan met de volgende bestandsnotatie:

VoornaamAchternaam_thesis_V0.pdf

VoornaamAchternaam_cover_V0.pdf

VoornaamAchternaam_propositions_V0.pdf

 ¨ Als u wijzigingen aanbrengt in uw bestanden, pas dan steeds het  

versienummer van het bestand aan, zodat steeds duidelijk is wat de meest 

recente versie van het bestand is en of er aanpassingen aan het bestand zijn 

gemaakt.

 ¨ Vul het orderformulier in zodra de bestanden definitief zijn en gereed voor 

de proef. 

1. BINNENWERK
 ¨ Is de pagina volgorde van het “voorwerk” correct doorgevoerd? In de meeste 

gevallen is dit als volgt:
I. (Franse) Titelpagina
II. Colofonpagina
III. Promotiepagina
IV. Promotiecomissie

 ¨ Heeft u een PDF bestand gemaakt van het binnenwerk? 

 ¨ Beginnen alle hoofdstukken op een rechterpagina?

 ¨ Staan de paginanummers gecentreerd of aan de buitenzijden? (op een linker 

pagina links en op een rechter pagina rechts). 

 ¨ Staan de headers aan de buitenzijden? (op een linker pagina links en op een 

rechter pagina rechts). 

 ¨ Zijn de witmarges minimaal 15mm?

 ¨ Zijn alle figuren van voldoende kwaliteit? (zoom in naar 400% in de PDF: 

wanneer de kwaliteit van de afbeelding niet mooi is, gaat deze niet mooi zijn in 

de druk).

 ¨ Is er 3 mm bleed nodig en toegevoegd? (alleen nodig wanneer iets van de 

pagina afloopt, zie hoofdstuk 4 in onze handleiding).

 ¨ Heeft het bestand het goede formaat? (Standaard 17x24 cm)

 ¨ Is de zwarte tekst 100% zwart? (soms wordt een tekst opgebouwd uit vier 

kleuren van CMYK).

 ¨ Staat ProefschriftMaken || www.proefschriftmaken.nl vermeld in de 

colofon?

 ¨ Zijn er geroteerde pagina’s in de PDF? 

 ¨ Zijn alle fonts ingesloten? (zie de instellingen van PDF, fonts)

 ¨ Zijn er snijtekens toegevoegd (dit is alleen nodig bij bleed)
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2. STELLINGEN
 ¨ Heeft u een PDF bestand gemaakt van de stellingen?

 ¨ Kloppen de afmetingen van de stellingen? (standaard A5) Wanneer het u niet 

lukt het bestand te schalen kunnen wij het bestand voor u schalen of snijden naar 

14,8 cm x 21 cm.

 ¨ Is de tekst 100% zwart? (soms wordt een tekst opgebouwd uit 4 kleuren van 

CMYK).

 ¨ Zijn er snijtekens toegevoegd wanneer het document niet het afgewerkt 

formaat heeft? 

3. COVER
Op de laatste pagina hebben wij een werktekening van een cover en uitnodiging

toegevoegd. Hier kunt u bekijken hoe deze bestanden eruit moeten komen te zien. 

 ¨ Heeft u een PDF bestand gemaakt van de cover?

 ¨ Is de kwaliteit van de cover voldoende? (zoom in naar 400% in de PDF: wanneer 

de kwaliteit van de afbeelding niet mooi is, gaat deze niet mooi zijn in de druk).

 ¨ Is er 3 mm bleed toegevoegd aan alle zijdes van de cover?

 ¨ Kloppen de afmetingen van de cover? Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor 

het aanvragen en verwerken van de rugdikte. Deze kun u aanvragen wanneer 

papiersoort en totaal aantal pagina’s bekend zijn. Wij helpen u hier graag bij.

 ¨ Zijn de snijtekens toegevoegd? 

4. UITNODIGING
 ¨ Heeft u een PDF bestand gemaakt van de uitnodiging?

 ¨ Is de kwaliteit van de uitnodiging voldoende? (zoom in naar 400% in de PDF: 

wanneer de kwaliteit van de afbeelding niet mooi is, gaat deze niet mooi zijn in 

de druk).

 ¨ Is er 3 mm bleed toegevoegd aan alle zijdes van de uitnodiging?

 ¨ Kloppen de afmetingen van de uitnodiging? (standaard 7x23cm)

 ¨ Zijn de snijtekens toegevoegd? 

5. Adobe producten
 ¨ Heeft u uw bestanden gemaakt in Adobe Indesign en de puntjes op de i 

lukken niet. Dan kunt u deze naar ons toe sturen. Dat kan alleen als u er een 

pakket van maakt. Dit kan via Bestand -> Pakket. Als u het op deze wijze doet 

worden alle gebruikte afbeeldingen en lettertypen automatisch ingepakt. 

Dan kunnen wij het bestand verder voor u bewerken. Dit pakket kunt u dan 

als .rar of .zip bestand naar ons toesturen (ingepakt bestand).

 ¨ Maakt u de cover op in Adobe Photoshop? Zorg dan dat de afloop wordt 

toegevoegd.  Daarnaast moet u de lagen behouden met het maken van 

de PDF. Via deze weg blijven de fonts goed ingesloten en dit voorkomt een 

aangepaste font bij de druk.

5. Mocht er iets van van deze lijst niet lukken? 
Wanneer het u niet lukt om....

• de paginanummers goed te plaatsen kunnen wij dit voor u aanpassen. U dient er 

voor te zorgen dat u een PDF stuurt zonder paginanummers met uw wensen voor 

de paginanummers qua lay-out, (elementenpakket).

• de kop- en voetteksten goed te plaatsen kunnen wij dit voor u aanpassen. U dient 

er voor te zorgen dat u een PDF stuurt zonder kop-voetteksten met uw wensen 

voor de kop-voettekst qua lay-out, (elementenpakket).

• het bestand naar het juiste formaat aan te passen kunnen wij het bestand voor 

u schalen of snijden naar 17x24 cm. Vanaf een A4 formaat kunnen wij dan het 

gehele bestand verkleinen naar 81%. Het aantal pagina’s blijft dan gelijk, het 

wordt alleen wat kleiner. Zorg er wel voor dat in het A4 bestand de lettergrootte 

minimaal 12 punten is.

• de tekst in het bestand om te zetten naar 100% zwart kunnen wij de tekst in de 

PDF omzetten naar 100% zwart.

• lukt de pagina’s te roteren kunnen wij de geroteerde pagina’s in de PDF omzetten 

naar staande pagina’s voor u.

• snijtekens toe te voegen kunnen wij de snijtekens voor u toevoegen in het bestand.
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Heeft u veel onderdelen die niet lukken, vraag ons dan naar onze opmaakpaketten voor 

uw binnenwerk of uw omslag:

 ⚪ Opmaak binnenwerk standaard (volgens stramien)

 ⚪ Opmaak binnenwerk creatief (eigen wensen)

 ⚪ Opmaak basis elementen (deelopmaak)

 ⚪ Omslag opmaak standaard

 ⚪ Omslag ontwerp creatief

Uw accountmanager kan u daar alles over vertellen. Heeft u verder nog vragen neem 

dan gerust contact op.

achterkant om
slag 17 cm

Voorkant  om
slag 17 cm

Rugdikte variabel

Hoogte omslag 24 cm
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I N V I TAT I O N
We would like to invite you at one of our offices, without 
obligation, if you have any questions regarding the 
printing, design or the production of your thesis. We 
would gladly help you with any requests you may 
have. Please don´t hesitate to contact us to make an 
appointment. We can also visit you at your university 
or any given location.

+31 (0)88 - 37 46 777

info@proefschriftmaken.nl
www.proefschriftmaken.nl/en/




