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Checklist

Algemeen

 □ Is het aangeleverde 
bestandstype een .pdf?

 □ Is het aangeleverde formaat 
conform het bestelde formaat? 

 □ Is er voldoende afloop voorzien? 
- Plaat- en foliemateriaal: 10 mm 
- Doeken: 20 mm

 □ Heeft u de .pdf geëxporteerd 
zonder paskruisjes en/of andere 
drukmarkeringen?

 □ Staat de kleurmodus in CMYK?

 □ Is de resolutie voldoende hoog?

 □ Staat uw zwart in Rich Black?  
(C40 M30 Y30 K100)

 □ Zijn uw logo's vectoren?

 □ Is uw bestand niet te zwaar  
(> 2GB)?

 □ Staat uw tekst in letteromtrek? 
(indien nodig)

 □ Zijn al uw beelden ingesloten?

 □ Heeft u geen onnodige 
spotkleuren gebruikt?

 □ Staat uw tekst niet te dicht tegen 
de rand? (veiligheidszone)

Contoursnijden

 □ Heeft u afloop voorzien waar 
nodig? (let op bij stickers) 

 □ Is de snijlijn correct ingesteld? 
(spotkleur “Cutcontour” - 1pt -  
C0 M100 Y0 K0 - Overprint) 

Dubbelzijdig drukwerk

 □ Heeft u de recto en verso zijde als 
1 .pdf aangeleverd?

 □ Passen beide zijdes correct op 
elkaar?

Kijk deze checklist na voor u uw bestanden aanlevert.

Op de volgende pagina’s van dit document staan de gebruikte termen alsook het 
werkjargon in meer detail uitgelegd; u kan deze raadplegen bij onduidelijkheden.
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Pixel vs vector

Verschillende afbeeldingen geven verschillende resultaten

Een rasterafbeelding is opgebouwd uit pixels. Wanneer u inzoomt op zo’n beeld 
worden de pixels zichtbaar. Hoe snel dit gebeurd hangt af van de resolutie van het 
beeld; de hoger de resolutie, de hoger het aantal pixels waaruit de afbeelding is 
opgebouwd en de zwaarder het bestand. Een bestand met een hoge resolutie kan 
u feller vergroten zonder al te veel kwalitijdsverlies dan een bestand met een lage 
resolutie. Gangbare extensies van rasterafbeeldingen zijn .jpg, .png en .psd. 

Een vector daarentegen is een wiskundige berekening. Vectors zijn opgebouwd uit 
lijnen en ankerpunten die de computer berekend om de weergave te genereren. 
Hierdoor nemen ze ook minder opslagruimte in beslag dan rasterafbeeldingen. Voor 
groot formaat print werkt u dus het beste vectorieel (waar mogelijk); dan blijven uw 
bestanden altijd haarscherp, doch niet te zwaar om te bewerken. Gangbare extensies 
van vectoriële afbeeldingen zijn .ai, .eps en .svg.

Gebruikt u rasterafbeeldingen in uw ontwerp? Hou dan rekening met een voldoende 
hoge resolutie. De minimum resolutie die we aanraaden is afhankelijk van de 
zichtafstand van uw drukwerk (zie p5). Gemiddeld ligt deze tussen de 72 en 300 DPI.

VectorPixel

Let op:  een bestandsextentie is geen garantie! Ter check kan 
u inzoomen op uw afbeelding. Als de afbeelding korrelig wordt 
dan is het een rasterafbeelding met een lage resolutie.
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36 DPI 72 DPI 300 DPI

Resolutie (DPI)

Welke DPI gebruik ik?

< 36 DPI: Afgeraden voor alle toepassingen.

 36 DPI:  Minimum resolutie voor drukwerk dat vanaf een hele grote 
 afstand zal worden bekeken zoals bijvoorbeeld billboards. 
 

 72 DPI:  Minimum resolutie voor beurstoepassingen, carwrap en/of  
 andere grote prints die mensen vanaf ± 1 meter afstand bekijken. 
 Pixelruis en bending in verlopen/gradients blijven beperkt.  

 300 DPI: Minimum resolutie voor alle drukwerk dat vanaf dichtbij wordt 
 bekeken zoals bijvoorbeeld stickers, bewegwijzering en posters.

> 300 DPI: Afgeraden voor alle toepassingen.

Let op:  Deze waarden gelden voor opmaak op schaal 1:1.  
Als u ontwerpt op 10% ware grootte dan dient u deze 
waarden maal 10 te rekenen!
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+1 cm

-2 cm

Schoon gesneden

Afloop/Bleed

Bladspiegel

Veilige zone

De afwerking “schoon gesneden” wordt gebruikt om uw materiaal rechthoekig te snijden.

Afbeeldingen, achtergrondafbeeldingen en 
vullingen die bedoeld zijn om tot aan de rand 
van de pagina door te lopen, moeten voorbij 
de snijlijn worden verlengd. Hierdoor kunnen 
witranden vermeden worden bij het snijden.
Voor al onze producten geldt 1 cm afloop per 
zijde. U hoeft geen rekening te houden met 
extra ruimte voor speciale afwerkingen als bij-
voorbeeld een zoom of pees. 

Uitzonderingen hierop zijn 
• Blackback doeken  (2cm)
• Dekostof doeken  (2cm)
• Lightbox doeken  (2cm)

Template bestanden 
Voor sommige producten bieden we .ai tem-
plates aan om uw opmaak in te gieten. Het is 
niet nodig om extra afloop toe te voegen aan 
deze bestanden.

We communiceren altijd dit formaat. 
Dit is het uitendelijke formaat dat u ontvangt 
na het bijsnijden van uw print. 

Groot formaat
U kan het beste rekening houden met een vei-
ligheidsmarge van 2 cm. Plaats daarom geen 
belangrijke beelden, logo’s en/of teksten bin-
nen deze marge omdat dit eventueel verloren 
kan gaan bij een afwijking in het snijden. 

Klein drukwerk
Voor kleiner drukwerk (<A4) geldt een veilig-
heidsmarge van 5 mm van de rand.
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Contour gesneden 

Kisscut vs diecut

 

1cm Bleed

Snijlijn "Cutcontour"

• Plaats uw snijlijn op een aparte laag, 
bovenop uw ontwerp.

• Zorg ervoor dat het een gesloten lijn is.
• Maak een nieuwe SPOT tint/swatch 

(kleuren: C0 M100 Y0 K0)
• Geef hem de naam "Cutcontour"
• Pas deze tint/swatch toe als lijnkleur 

(laat de vulkleur leeg)
• Vink Overdruk aan in Kenmerken/Attributes
• Geef uw snijlijn een dikte van 1pt.
• Voeg afloop toe om witte randen  

te voorkomen bij het uitsnijden

Zet de uitlijning altijd in het midden. 
Bij uitlijning naar binnen of buiten maakt  
ons systeem er een dubbel contour van en  
kunnen we uw print niet goed produceren.

Kisscut
Hanteer deze afwerking als u de vorm als losse onder-
delen wil uitsnijden. We verwijderen (pealen) de niet 
gewenste delen en brengen applicatietape aan bo-
venop de sticker zodat u hem als 1 geheel kan monte-
ren op uw ondergrond. 
 

Die cut
Hanteer deze afwerking als u de print als 1 geheel wil 
ontvangen met een rand er rond. Dit is vaak handiger 
bij kleine formaten; wanneer de letters te fijn worden 
om uit te plotten. Als de rand rondom uw beeld wit 
mag bijven dan hoeft u geen afloop toe te voegen.

Aparte letterage

Backing van 
de sticker

Geen backing

1 volle sticker

De afwerking "contour gesneden" wordt gebruikt om uw materiaal in een andere vorm dan een 
rechthoek te snijden. Het maken van een snijlijn/contour is alleen mogelijk in grafische software 
voor het maken van vectoriële illustraties, zoals Adobe Illustrator.

Een snijlijn moet een vectoriële lijn zijn. 

Naam: Cutcontour
Soort: Spot
CMYK: 0,100,0,0
Lijndikte: 1pt
Attributes: Overprint

Let op met kisscut
Bij kleine letterages (fontgrootte onder 24pt), fijne letterdiktes (thin, light, ...) of bij grote oplages 
vragen wij u om eerst met ons team te overlegen. Zij adviseren u over de haalbaarheid van uw project.
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Kleuren

CMYK

RGB

Scherm vs drukwerk
De kleuren op uw beeldscherm worden opge-
bouwd uit een samenstelling van Rood, Groen 
en Blauw licht: RGB. Drukwerk daarentegen 
wordt opgebouwd uit een samenstelling van 
Cyaan, Magenta, Gele en Zwarte inkten: CMYK.

Drukwerk is, in tegenstelling tot een scherm, 
geen lichtbron maar reflecteert het omge-
vingslicht; en heeft daardoor ook een volledig 
ander kleurbereik dan een scherm.

Daarom is er dus een groot verschil tussen 
wat er op uw scherm zichtbaar is en wat er 
daadwerkelijk gedrukt kan worden. Uitersten 
van het RGB spectrum, met name felgroen 
en -blauw, zijn het moeilijkste om in CMYK te 
benaderen.

Het gebruik van zwart in uw drukwerk

Als u gebruik maakt van 100% K Zwart (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%), dan zal onze 
machine op die plaatsen ook enkel 100% zwart drukken. Omdat het materiaal de 
inkt altijd een beetje opslorpt, wordt dat zwart bovendien eerder donkergrijs en ziet 
uw print er vaal uit. Jammer! Zo doet u er wat aan;

Volvlakken 
Voor volvlakken, joekels van slogans en alle an-
dere grote toepassingen hanteert u het beste 
samengesteld zwart. Dat is een mix van de vier 
inkten en zorgt voor een diepere kleurweerga-
ve. Hanteer voor een neutraal zwart onze Rich 
Black waarden van C40 M30 Y 30 K100.

U kan experimenteren met de samenstelling 
van uw zwart om een warmere of koudere tint 
te verkrijgen. 

Leesteksten 
Voor leesteksten (alles onder 24pt) en/of fij-
ne details hanteert u het beste 100% K zwart. 
Samengesteld zwart kan er voor zorgen dat 
een delicate, haarscherpe lijn “uitbloed" in het 
materiaal. Kleine teksten lopen het risico om 
dicht te lopen als u ze in rich black plaatst.

100% K Zwart 
C0 M0 Y0 K100

Rich Black 
C40 M30 Y30 K100

Om de kleurweergave zo realistisch mogelijk te benaderen werkt u het beste vanaf 
het begin in de CMYK kleurenmodus. Een RBG bestand converteert u best zelf naar 
CMYK alvorens het naar de drukker te sturen; zo kan u op voorhand inschatten wat 
deze kleurmodus met uw ontwerp doet.

Nooit meer dan 210% inkt
Vermijd te hoge waarden van de C, M en Y- ink-
ten. De som van de CMYK-waarden mag nooit 
boven 210% inkt uitkomen voor grote formaten.
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Sluit, bij het aanleveren van uw bestand, uw lettertype/font altijd in de .pdf in.  
Ons systeem weigert geen bestanden waarvan de lettertypes niet zijn ingesloten, 
echter komen we wel eens problemen tegen met exotische en/of corrupte 
lettertypes. Gebruik van zulke lettertypes kan een crash geven in de RIP software.

Twijfel? Zet uw tekst dan om naar letteromtrekken. Zo worden teksten omgezet 
naar vectoriële afbeeldingen en zijn er geen fouten mogelijk bij het afdrukken.

Bij het opmaken van grote formaten zal u merken dat ook uw opmaakprogramma 
een limiet heeft. Wordt uw ontwerp groter dan vijf meter? Maak uw ontwerp dan op 
10% van het ware formaat op. Andere verschalingen worden niet geaccepteerd. 

Kiest u ervoor om op schaal te werken; hou dan aandacht voor uw resolutie op 
ware grootte, uw afloop (1mm), de puntgrotte van uw contourlijn (0,1pt) en andere 
instellingen in deze aanleverspecificaties en verschaal mee waar nodig.

Als u gebruik maakt van presets is het bijzonder belangrijk om compressie/
downsampling uit te vinken bij het opslaan van uw .pdf bestand; anders worden uw 
beelden gecomprimeerd en staat uw resolutie te laag voor druk.

Schaal

Lettertypes en -omtrekken

LetteromtrekLettertype
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Download onze preset here.

De makkelijkste manier om uw pdf-instellingen onder controle te krijgen is om onze 
preset te downloaden en te installeren. U kan deze importeren in Adobe Indesign, 
Illustrator of Photoshop via volgend menu: File > Adobe PDF Presets > Define.

Zie de onderstaande screenshots voor meer uitleg.

Preset export .pdf

IllustratorInDesign
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Dubbelcheck uw afloop/bleed; heeft u 
voldoende voorzien in uw document? 
Zo neen; sluit de export toepassing en 
pas uw document aan  alvorens het 
weer te exporteren.

Let op: met de compressie/
downsampling van files, zeker bij 
ontwerpen op 10% ware grootte. 
Schakel dit uit bij twijfel.

Let op: als u gebruik maakt van  de 
rastereffecten in Illustrator (bv. drop 
shadow); de standaard DPI van deze 
toepassing is geoptimaliseerd voor 
scherm en dient u handmatig aan te 
passen onder Effects > Document 
Raster Effect Settings.

Om ongewenste kleurresultaten 
te voorkomen, raden we u aan om 
het bestand aan te leveren met een 
ingesloten kleurprofiel. Als er geen 
kleurprofiel ingesloten is, wordt het 
kleurprofiel van onze werkruimte 
toegekend; dit kan, zeker als u in de 
RGB kleurenmodus ontworpen heeft, 
in ongewenste resultaten resulteren.

Gebruikt u liever geen custom preset? Start dan met de PDF/X-4 standaard en hou 
aandacht voor onderstaande punten.

Vink alle paskruisjes en andere 
drukmarkeringen/printer's marks UIT.

Bestanden exporteren
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