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Fijn, we praten op niveau!
Hieronder staan de specificaties vermeld voor het aanleveren van digitale bestanden. 
Mochten onderstaande gegevens abacadabra voor je zijn bekijk dan de 
Aanleverspec’s voor Dummy’s. 

Compleet opgemaakte bestanden
Onze voorkeur gaat uit naar het aanleveren van PDF bestanden. 
Zie PDF bestanden opmaken/aanleveren voor meer informatie.
Dus liever geen certified PDF’s.

Overige bestanden
Omdat we hier met Pro’s te maken hebben hoeven we geen verhaal af te steken over 
welke bestanden wij wel en niet kunnen gebruiken.
Voor logo’s, teksten en illustraties gaat de onze voorkeur uit naar .ai, .eps of .pdf 
bestanden. Losse foto/afbeeldingen graag als .tiff of .psd bestanden.

Controleren voor aanleveren
Voor alle bestanden zijn er nog een aantal zaken waar we rekening mee dien te 
houden zodat wij ze goed kunnen verwerken.

Kleur gebruik en profielen
Je kunt aanleveren in Zwart-Wit, CMYK of RGB. Wij willen je adviseren altijd 
kleurprofielen in te sluiten. Voor het optimale resultaat adviseren wij de volgende 
kleurprofielen:

Kleurruimte Kleurprofiel
Voor vectoren:  CMYK   Coated Fogra39
Voor foto’s:  RGB sRGB IEC61966-2.1
Voor Zwart-Wit foto’s Grayscale Dot Gain 20%

! Gebruik je een ander kleurprofiel? Geeft dit dan bij ons aan!

! Bestanden zonder kleurprofiel worden omgezet naar bovenstaande profielen. Het
eindresultaat kan afwijken van uw beeldschermweergave op proef.

! Houd er rekening mee dat het kleurbereik van onze printers minder groot is dan dat
van je beeldscherm. Kleuren kunnen dus iets afwijken.

Steun,- en PMS kleuren

! Gebruik alleen Pantone Solid Coated

! PMS Kleur zijn altijd een benadering, een 100% match kunnen wij niet garanderen

! Als grijswaarden geen PMS kleur zijn gebruik dan altijd een percentage van zwart.

! Voor de meest volle kleur zwart adviseren wij (C40, M30, Y30, K100 of R0, G0, B 0)

! Flour en matallic PMS kleuren zijn niet te printen. Deze kunnen wel in snijfolie worden
uitgevoerd.

Werken op schaal
Werk bij een formaat tot 250x250 cm - 1:1. Daarboven graag 1:10 aanleveren.
Hou bij het werken op schaal rekening met de resolutie op het eindformaat. Bij 
opmaak 1:10 moet de resolutie x10 zo hoog zijn.

! Geef duidelijk aan welke schaal is gebruik.

! Afbeeldingen niet downsamplen maar uitsluitend ZIP-compressie toe passen zodat
er geen kwaliteit verloren gaat.

! Bij snijtekesten: Effecten zoals rondzetten, slagschaduw etc dienen te worden
uitgebreid.

TIP 1
Maatvoering

Wij werken atijd met de 
volgende maatvoerings-
notitie

Breedte x Hoogte

TIP 2
Bevat het bestand tekst
of lijndiktes?

Zet de teksten om naar 
lettercontouren. 
(ctrl+shift+O)

En zet lijndiktes om naar 
paden.
Object-> Pad-> Omtreklijn
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Zichtafstand en resolutie
De resolutie is afhankelijk van de zichtafstand. 

Buitentoepassingen, zoals bouwborden of spandoeken, die vanaf een afstand van 
10 meter of meer bekeken worden, is 40 DPI op eindformaat voldoende. 

Voor zichtafstanden van 3 tot 10 meter, is 50 tot 70 DPI op eindformaat voldoende.

Wordt het resultaat van dichtbij bekeken, dan is 100 tot 150 DPI op eindformaat 
raadzaam. 

Voor optimaal resultaat van een afbeelding met heel veel detail welke van dichtbij 
wordt bekeken is een resolutie van 300 DPI op eindformaat aan te bevelen.

Afloop, bleed, overfill of drukmarkeringen
Het type product bepaald de afloop / bleed / overfill
Reclamebord / paneel rondom  
Spandoeken
Stickers / posters 
Textieldoeken   
Vlaggen / banieren 
Display materialen 

10 mm afloop
geen afloop
rondom 3 mm afloop
rondom 25 mm afloop
geen afloop
volgens beschikbare 
werktekeningen

! Geen paskruizen / snijtekens / cropmarks of drukmarkeringen plaatsen

PDF bestanden maken
Maak je PDF aan met behulp van onze PDF.joboptions. 
De settings zorgen automatisch voor het juiste PDF.

Klik hier om de joboptions en instructie te downloaden

Last but not least.... bestanden versturen
Als al het werk gedaan is kan je de bestanden sturen naar jouw contactpersoon bij 
Cubord. 

Bestanden <8mb mogen per email verstuurd worden.

Bestanden >8mb kunnen verstuurd worden via cubord.wetransfer.com of wij halen 
de bestanden van jouw FTP Server (stuur ons dan nog wel even de inloggegevens 
van je (s)FTP-server)

Vermeld bij het versturen van je bestanden altijd duidelijk het offerte/opdrachtnum-
mer, project en/of opdrachtgever

En onthou....
We zijn allemaal profesionals, maar om hulp vragen mag altijd!

TIP 4
Tekst leesbaar vanaf
een afstand?
Aantal meters : 3 = 
hoogte tekst in cm

VOORBEELD
150 meter : 3 = 50 cm

Bij een afstand van 150 
meter moeten de
letters minimaal 50 
centimeter hoog zijn.

TIP 5
Formaten 
De formaten in onze 
proeven of offertes zijn 
altijd het afgewerkte 
formaat. 

TIP 6
Zeil- of meshdoek? 
Hou rekening met een 
rand van 5 cm waar de 
gaten van de ogen 
komen.

TIP 7
Check, check, dubbel 
check....
Wij controleren alle 
bestanden. 
Kleine aanpassingen 
doen wij zelf. Voor grote 
aanpassingen gaan we 
contact opnemen. 

Zijn er nog vragen?? 
Stuur een mail naar je 
contactpersoon of bel 
met 010 - 421 46 37 en 
vraag naar een van de 
DTP medewerkers.
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