
Richtlijnen:
Formaat posters = 70 x 100 cm 
Teksten:
• Teksten aanleveren in Word
• Titels en teksten worden best al ruw opgemaakt zodat meteen duidelijk is hoe de tekst opgebouwd is.
• Teksten in het voorontwerp: 

In de voorbeelden staat het aantal tekens en woorden vermeld als richtlijn. Dit zijn natuurlijk geen strikte aantallen.
• Lettergroottes:

• Grote titel = 180 pt
• Teksttitels = 44 pt
• Tekst = 32 pt

• Definitieve lettertype is nog niet bepaald, liefst aanleveren in times of arial
Foto’s:
• Naam fotograaf steeds vermelden in de bestandsnaam.
• A.U.B. foto’s NOOIT vergroten en NOOIT in een Word-document aanleveren.
• Liefst de originele opnamebestanden van uit de camera, steeds in hoogst mogelijke resolutie. Te kleine foto’s kunnen 

niet gebruikt worden.
• Posterbrede foto van 70 x 45 cm = minimum 5500 x 3700 px = 60 MB (tif) of 7,7 MB (jpg hoogste kwaliteit)
• Foto van 30 x 20 cm = 2400 x 1600 px = 11,2 MB (tif) of 2,5 MB (jpg hoogste kwaliteit)

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes mus. = ongeveer 90 tekens, 15 woorden 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.  
= Ongeveer 900 tekens, 125 woorden.

Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet (70 tekens, 11 woorden)

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. 
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