Richtlijnen voor het aanleveren van beeldmateriaal
Uitgeverij SWP geeft sterk de voorkeur aan originelen van foto’s, dia’s en tekeningen; afbeeldingen uit gedrukte media geven vaak veel kwaliteitsverlies. SWP accepteert geen zelf ingescande beelden.

Algemeen
- Bij het aanleveren van meerdere afbeeldingen, dient u deze duidelijk te nummeren (eventueel subnummeren) en dit ook duidelijk aan te geven in de kopij. Nummers bij voorkeur
noteren op achterzijde van de foto of tekening (bij een dia op voorkant diaraampje), maar
zó dat dit niet doordrukt. U kunt ook een kopie maken van het beeldmateriaal en de nummering hierop aangeven.
- Als er onduidelijkheid zou kunnen bestaan over hoe de afbeelding geplaatst moet worden,
dan duidelijk aangeven wat rechtsboven is.
- Een uitsnede kunt u aangeven op een kopie van de afbeelding.
- Inschriften (bij voorkeur) digitaal aanleveren en positie ervan duidelijk op kopie van de
afbeelding aangeven.
- Foto’s (en tekeningen) die beschadigd zijn, waarop stempels, schimmels of afdrukken van
paperclips te zien zijn, worden niet geaccepteerd.
- Bij- en onderschriften digitaal en los van afbeelding aanleveren, bij voorkeur in de kopij
zelf met een duidelijke verwijzing naar de bijbehorende afbeelding (bijvoorbeeld nummer).
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Digitaal beeldmateriaal
Mocht u beeldmateriaal digitaal willen aanleveren, dan dient u dit altijd als apart illustratiebestand te doen en niet opgenomen in het tekstbestand. Het is verstandig om vooraf het digitale
beeldmateriaal door de uitgeverij te laten beoordelen op kwaliteit.
Afbeeldingen van internet zijn niet goed bruikbaar, aangezien zij een resolutie hebben van 72
dpi en we voor drukwerk 300 dpi nodig hebben. Ook foto’s die gemaakt zijn met een digitale
camera hebben meestal niet voldoende kwaliteit om voor drukwerk gebruikt te worden.
Beeldmateriaal met een lage resolutie zullen wij moeten verkleinen om de juiste resolutie te
verkrijgen, de afbeelding moet dus een groot formaat hebben (bij 72 dpi ca. 40 cm breed!) om
voor drukwerk bruikbaar te zijn. Het omzetten van beelden van een lage naar een hoge resolutie doen wij, doet u dit alstublieft niet zelf!
Geef het bestand een duidelijke naam of nummer, en geef ook duidelijk in het tekstbestand aan
waar deze geplaatst dient te worden.
Eventuele inschriften (bij voorkeur) digitaal aanleveren en positie ervan duidelijk op een print
van de afbeelding aangeven.
NB. Uitgeverij SWP gaat ervan uit dat alle aangeleverde illustraties auteursrechtvrij zijn!
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