Handleiding foutmelding

Drieluikfolder wikkelvouw 1/3
Wat houdt de foutmelding in?
Je hebt een fout gemaakt in het opmaken van een drieluikfolder bestand. Het meest voorkomende
probleem is dat de flap die naar binnen wordt gevouwen, 3 mm. minder breed opgemaakt dient te
worden. Dit doen we om te voorkomen dat, wanneer de folder eenmaal gevouwen is, de folder netjes
dicht kan, zonder dat het opbolt.

Hoe los ik dit probleem zelf op?
• Download de Adobe InDesign template van de drieluikfolder wikkelvouw. Deze kan je vinden op onze
website. Bekijk of je de juiste maten hebt overgenomen en of je in spiegelbeeld hebt gedacht voor de
voor- en achterkant.
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Nu we de voorkant hebben bepaald spiegelen we de template horizontaal. Je ziet dat de flap zich niet
rechts bevindt (tekening hieronder). Let extra goed op of je dit hebt toegepast in jouw document.
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Voor een beter beeld van het product zie je hieronder de vouwwijze van de wikkelvouw folder.
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Ik laat het probleem oplossen door FlyersOnline. Wat is het risico?
Wanneer wij zien dat de afmetingen niet kloppen van jouw folder dan kunnen we in sommige gevallen de
flap 3 mm. korter snijden. Dit kan alleen als je rekening hebt gehouden met de veiligsheidsmarge van
5 mm. binnen het netto formaat.
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Wanneer mogelijk snijden we de flap
van de folder 3 mm. kleiner.
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