
 

 
 

AANLEVERSPECIFICATIES DIGITALE PRINTBESTANDEN 
 
 
BESTANDSFORMATEN 
 
PDF 
Bij voorkeur verwerken wij uw bestanden als pdf (1.4 of hoger). Probeert u ten alle tijden naar 
een Hires PDF toe te werken. 
Ø Geen overdruk 
Ø Formaten op schaal 10% 
Ø Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen 
Ø Nettoformaat in de trimbox 
Ø Overlap in de bleedbox 
Ø PMS kleuren omzetten naar CMYK 
Ø Transparantie hoeft niet afgevlakt te worden 
Ø Elk te printen item in een aparte pdf 

ADOBE PHOTOSHOP CS6 OF LAGER 
Ø .tiff, .eps of .jpg bestand 
Ø RGB of CMYK kleurcodes (geen PMS) 
Ø Formaten op schaal 10% 
Ø Geen lagen (Flattened) 
Ø Elk te printen item in een apart bestand 
 
ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OF LAGER 
Ø .eps of .ai bestand 
Ø CMYK kleurcode (PMS kleuren niet omzetten) 
Ø Formaten op schaal 10% 
Ø Alle geïmporteerde bestanden bijleveren of volledig invoegen 
Ø Elk te printen item in een apart bestand 
 
Alle niet genoemde software alleen in overleg met ons te gebruiken. 
 
 
ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR OPMAAK 
 
BEELD 
Graag gebruik maken van vector georiënteerde bestanden. Deze beeldbestanden zijn anders 
dan foto’s omdat zij wiskundige formule’s gebruiken om ieder component van een afbeelding 
te definiëren. Hierdoor is een hoge kwaliteit van de afbeelding op ieder gewenst formaat 
gegarandeerd. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
TEKST 
Tekst moet omgezet worden naar outlines (of: paden, curves, krommen, contouren) in het 
gebruikte grafische programma. In Illustrator kan dit door het lettertype te selecteren en 
vervolgens het ‘create outlines command’ (Shift+Control+O) te gebruiken. Fonts/ lettertypes 
zullen hierdoor scherp en helder worden geproduceerd op ieder gewenst formaat. 
 

 
 
 
LOGO’S 
Ook voor het enkel produceren van een logo is de aanlevering van een vector bestand 
noodzakelijk. Een .jpg (of andere extensie) bestand is opgebouwd uit pixels en geeft 
daardoor geen optimaal resultaat wanneer het geprint wordt. Op de site 
 

http://vectormagic.com/home 
 

kan een jpg bestand omgezet worden in een vector (eps) bestand. Voor 2 logo’s is dit gratis, 
daarna tegen betaling. 
 
 
KLEUREN 
 
GEBRUIK 
U kunt aanleveren in zowel CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39) als RGB (Adobe RGB 
1998). Al onze printers werken volgens het CMYK principe. Dit betekent dat ook PMS kleuren 
opgebouwd worden met deze kleuren en zo goed als mogelijk benaderd worden. Houd er 
hierbij rekening mee dat sommige kleuren moelijker te benaderen zijn met CMYK. 
 
Het is niet aan te raden transparanties of overdruk te gebruiken om onverwachte en 
ongewenste effecten te voorkomen. 
 
ZWART 
Zwart wordt apart opgebouwd uit CMYK. Bij aanlevering van 100%K zal de hoeveelheid inkt 
van elke kleur worden bepaald door ons geavanceerde colourmanagement. Houd u er 
rekening mee dat als u een opgebouwd zwart aanlevert, wij deze CMYK waardes intact laten. 
 
VERLOOP 
Kleurverlopen worden in de file opgebouwd uit maximaal 256 tinten. Bij langgerekte verlopen 
zal dit leiden tot streepvorming in de print. Dit is geen fout van de printer, maar komt voort uit 
de opbouw van het verloop. Bij sommige kleuren kan dit effect meer opvallen dan bij andere 
kleuren. De beste resultaten worden behaald door het verloop aan te leveren in vectoren. 
 
 



 

 
 
 
 
 
REFERENTIE 
Als kleurproef kan alleen een matchprint of Irisproof gebruikt worden. In alle andere gevallen 
kunnen kleuren afwijken door bijvoorbeeld de kleurinstellingen van uw scherm. Wij doen ons 
best om de aangeleverde referentie zo goed mogelijk te benaderen, echter kleuren kunnen 
altijd iets afwijken door de mogelijkheden en/ of limieten binnen de kleurruimtes. 
 
 
RESOLUTIE 
 
De benodigde resolutie van foto’s of artwork is afhankelijk van de toepassing en het soort 
beeld: 
 
Buiten toepassingen bekeken van dichtbij : 70 tot 100 DPI 
Buiten toepassingen bekeken van veraf  : 30 tot 70 DPI 
 
Binnen toepassingen bekeken van dichtbij : 100 tot 150 DPI 
Binnen toepassingen bekeken van veraf  : 70 tot 100 DPI 
 
Houd er rekening mee dat deze waarde geldt voor het eindformaat. Bij een bestand dat 
bijvoorbeeld op 10% opgemaakt is, moeten de bovenstaande waardes vermenigvuldigd 
worden met 10. 
 
 
MAATVOERING 
 
Wij werken standaard met breedte X hoogte in centimeters. Het door u bestelde formaat zal 
geleverd worden. Bestanden die hiermee niet overeenkomen, maar wel in de goede 
verhoudingen of met een kleine afwijking zijn opgemaakt, worden door ons automatisch tot 
het juiste formaat geschaald. Indien dit niet gewenst is, dient dit expliciet apart vermeld te 
worden. Bij maatafwijkingen groter dan 2% wordt de order ‘on hold’ gezet en zullen wij 
contact met u opnemen. 
 
Houd u er rekening mee dat materialen een bepaalde maximum printbreedte hebben. Uw 
bestanden worden automatisch opgedeeld wanneer deze groter zijn dan de maximaal 
beschikbare printbreedte van het gekozen materiaal. Indien dit niet gewenst is, dient dit 
expliciet apart bij de order vermeld te worden. 
 
 
AANLEVERING 
 
Uw bestanden ontvangen wij graag per e-mail (max 5Mb). Bestanden van een grotere 
omvang bij voorkeur via wetransfer.com  


