
SpecificatieS
Richtlijnen voor het voorbereiden van printbestanden

BeURSWaNDeN
Deze specificatie bevat richtlijnen voor het voorbereiden van printbestanden voor persoonlijk 
geprinte producten.

2. BeStaNDStypeS

2.1.  Wij accepteren gesloten bestanden pDf (1.3 of 1.6) en tiff-formaat met 
LZW-Compressie. Wij accepteren ook hoge resolutie jpg bestanden.  
Wij accepteren geen open bestanden zoals .ai, .cdr, indd, .psd. 

VOORBEELD 1

1. SjaBlooN
1.1.  Om een afbeelding te maken die geprint wordt op een reclamevlag, vragen wij u gelieve 

de juiste sjabloon te downloaden van onze website.

1.2.  Alle sjablonen zijn beschikbaar om te downloaden op onze webshop 
www.printing4europe.eu, op de product pagina. elk product heeft zijn eigen sjabloon.

1.3.  Bestanden die niet zijn ontworpen op de juiste sjabloon worden niet geaccepteerd.
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Overdruk

3. algemeNe iNStelliNgeN
3.1.  gebruik geen opdruk in uw bestanden (overprint), wij nemen geen verantwoordelijkhe-

id voor fouten veroorzaakt door dee functie. 
 
VOORBEELD 2

3.2.  alle teksten in het bestand dienen omlijning te hebben. 
 
VOORBEELD 3

3.3.  alle afbeeldingen dienen te zijn ingevoegd in het bestand.

4. KleUReN

4.1.  De afbeelding dient met cmyK kleuren gemaat te zijn. 

4.2.  Als u zwart gebruikt in uw bestand, gebruik dan gelieve de volgende waarden: 
c0 m0 y0 K100 voor de juiste verzadiging.

5. ReSolUtie

5.1.  Het printbestand dient te worden voorbereid in een resolutie van 72 tot 150 ppi. 

5.2.  Alle bestanden dienen te worden voorbereid op een schaal van 1:1, volgens de juiste 
sjabloon.
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6.1.  Elk print bestand dient een 5 mm overloop te bevatten (deze zit standaard al in de 
sjabloon). Wanneer u de afbeelding ontwerpt moet u de veilige zone in gedachten 
houden die is ingevoegd in de sjabloon. Gelieve alle belangerijke elementen zoals logos, 
teksten, etc. in de veilige zone te behouden zodat deze allemaal geprint worden en 
zichtbaar zijn na de productie. 
 
Voor u uw bestand opstuurd dient u de veilige zone contour te verwijderen en de 
informatieteksten, of laat deze op een aparte laag staan in de PDF.

VOORBEELD 4

 
 
LET Op!
Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor fouten in het afdrukken als 
gevolg van het leveren van bestanden die niet voldoen aan de bovenstaande specificatie.

6. oveRloop eN veilige zoNe
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