
WE PRINT BIG, WE THINK BIGGER

Bij het bestellen van drukwerk is het belangrijk dat je bestanden correct zijn en de grafische voorwaarden worden 
gehanteerd. Zo kunnen we garanderen dat je drukwerk goed wordt geleverd.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde 
bestanden. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten etc. 
Zie hiervoor onze algemene voorwaarden.

GEBRUIK TEMPLATES

Om het je wat makkelijker te maken, hebben we voor al onze producten een template voorzien. Hier zie je duidelijk aan 
welke voorwaarden je drukbestand moet voldoen. Volg je de info, dan ben je zeker van een mooi eindresultaat. 
We vragen je om steeds de juiste templates te gebruiken, anders kunnen extra ontwerpkosten worden aangerekend.

Let wel op dat je ontwerp voldoet aan onze voorwaarden. Hoe je de templates gebruikt lees je hieronder:

Stap 1 - Kies je correcte template

Op elke productpagina is een template voorzien. Wijzig het formaat van het sjabloon niet, zodat wij je drukbestand 
makkelijk kunnen verwerken.

Stap 2 - Template gebruiken

Open de template in een grafisch programma 
zoals bijvoorbeeld Adobe Illustrator. Als je een 
ontwerper, vormgever of dtp-er van beroep 
bent, zijn de meeste instructies je wel bekend, 
maar voor de zekerheid is er een beknopte 
handleiding voorzien. Zo zijn we zeker van 
een correcte opmaak.

voorbeeld template reclamevlag

Stap 3 - Upload je template

Drukbestand klaar en voldoet het aan onze opmaakvoorwaarden? Upload dan je bestanden en kies voor de bestands-
controle. Als je weet dat je geen fouten hebt gemaakt laat je dit gewoon leeg. Wil je meerdere bestanden uploaden dan 
kan je deze ook gewoon sturen naar sales@herva.be. Heb je alles grondig gecheckt dan plaats je jouw ontwerp in de 
winkelwagen en kan je de bestelling afronden. 

Wanneer je hebt gekozen voor een bestandscontrole, of wanneer jouw design vanwege de complexiteit niet automatisch 
gecontroleerd kan worden, checkt één van onze experts je bestand nog grondig. Mogelijk nemen we in dat geval via mail 
nog contact met je op over je bestanden.

Let op: Na bevestiging wordt je bestelling automatisch ingepland in onze planning. Annuleren is nu niet meer mogelijk, 
dus controleer je design nauwkeurig voordat je deze goedkeurt.

AANLEVERSPECIFICATIES HANDLEIDING

Druk formaat (105x82,5 cm):

Bovenaan +10 cm voor de sleuf. Laat de achter grond/afbeeldingen
doorlopen tot aan deze rand.

Afgewerkt formaat (100x70 cm): 
Dit is het uiteindelijk formaat dat je van ons ontvangt .

Safe zone:
Tekst en belangrijke afbeeldingen 2,5 cm binnen het afgewerkt formaat plaatsen.
Daarmee wo rdt voorkomen dat deze wegvallen na confectie .

RECLAMEVLAG 100x70 cm
(met sleuf)

Gelieve de lijntekening onzichtbaar te maken of te
verwijderen bij het opslaan van uw hoge r esolutie PDF zodat
deze niet mee wo rdt geprint.
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AANLEVERSPECIFICATIES

Afloop & Marges 

Met afloop & marges zorg je ervoor dat wij jouw bestand op correcte wijze wordt schoongesneden en er geen belangrijke 
elementen verloren gaan. 

Let op: De afloop en marges verschillen per product. Gebruik of bekijk daarom altijd onze templates. Zo ben je zeker dat 
je bestand altijd goed wordt opgemaakt. 

Resolutie

Een veel voorkomende fout is het gebruik van afbeeldingen met een veel te lage resolutie. Dit zijn dan bijvoorbeeld 
afbeeldingen met een maximale resolutie van slechts 72 PPI (schaal 1:1), wat dus niet genoeg is voor een mooi resultaat. 
PPI staat voor ‘Pixels Per Inch’ en geeft het aantal beeldpunten per 2,54 cm weer. Om alles zo scherp mogelijk te kunnen 
drukken moet je afbeelding (schaal 1:1) voldoen aan volgende richtlijnen:

Let op: Gebruik je een lagere PPI-waarde dan aangegeven bestaat de kans dat de afbeelding onscherp is. Daarnaast kan 
het voorkomen dat er geen beter beeld beschikbaar is. Wij adviseren je dan om het beeld op 100 % á 150 % grootte te 
bekijken om zelf te beoordelen of het beeld acceptabel is. 

CMYK / RGB

Afbeeldingen kunnen vaak een verkeerde kleurcodering hebben voor drukwerk. De kleurcodering RGB (Red, Green 
Blue) wordt gebruikt om afbeeldingen te kunnen weergeven op een beeldscherm. Voor drukwerk hanteren wij de 
kleurcodering CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Key) of PMS (Pantone Matching System).

Als je gebruik maakt van een RGB-afbeelding kan je deze omzetten naar CMYK. Kies je voor de optie ‘Controleer mijn ont-
werp’ zullen onze experts steeds de juiste kleurcodering (CMYK / PMS) gebruiken.

Let op: Wanneer een RGB bestand omgezet wordt naar CMYK kan er kleurverandering ontstaan.

Lijnen

Gebruik je lijnen en strepen in je ontwerp, dan mogen deze niet dunner zijn dan 0.25 punten. Gebruik je toch een dunnere 
lijn, dan is de kans groot dat deze nauwelijks zichtbaar gedrukt wordt. 

Resolutie (schaal 1:1)Artwork formaat
150 PPItot 2 m²
100 PPI2 - 5 m²
80 PPI5 - 25 m²
50 PPI25 - 50 m²
30 PPImeer dan 50 m²
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Type bestanden

Bestanden kunnen worden aangeleverd in onderstaand bestandsformaten:

Let op: Gebruik je een lagere PPI-waarde dan aangegeven bestaat de kans dat de afbeelding onscherp is. Daarnaast kan 
het voorkomen dat er geen beter beeld beschikbaar is. Wij adviseren je dan om het beeld op 100 % á 150 % grootte te 
bekijken om zelf te beoordelen of het beeld acceptabel is. 

Lettertypes

Tijdens het exporteren van je bestand naar PDF, moet je zorgen dat de lettertypes omgezet zijn naar contouren. Zo ben 
je altijd zeker dat er niets kan mis gaan met de lettertypes. Want bij het omzetten van je tekst naar contouren, is er geen 
sprake van lettertypes, maar van vectoren. Zo voorkom je dat we een verkeerd lettertype gebruiken op het uiteindelijke 
drukwerk.

Let op: Na het omzetten van je tekst is het niet meer mogelijk je tekst te bewerken. We vragen je ook om de lettertypes 
niet in te sluiten.

Transparanties en overdruk

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken bij het produceren van je drukwerk. Daarom moeten 
transparanties in je drukbestand worden afgevlakt. Lever je een bestand aan waarbij je effecten hebt toegepast (slag-
schaduw, glow-effect of beeld dat transparant is verwerkt) en niet hebt afgevlakt, kun je onverwachte resultaten je druk-
werk verwachten.

Wij adviseren je dat tekst en/of beeld niet op ‘overdruk’ moet staan. Wanneer dit wel het geval zou zijn, bestaat het risico 
dat je tekst en/of een beeld in het drukproces slecht tot niet zichtbaar is. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk 
staan zullen in zijn geheel wegvallen.

Schaal

Wij vragen om je drukbestanden aan te leveren op een schaal van 1:1 voor afgevlakte TIFF bestanden of 1:10 voor PDF 
bestanden.

Materiaalbreedte

Wanneer je ontwerp groter is als de maximale materiaalbreedte wordt het opgedeeld in meerdere delen. De materiaal-
breedte van elk product is verschillend, daarom zal je ontwerp steeds door ons worden opgedeeld. Zo ben je altijd 
zeker dat alles goed op elkaar aan sluit.

PDF PDF

PDF 1.3 of 1.6  (1 laag)
Afgevlakt naar 1 laag en opgleslagen 

met LZW compressie

Omvat Trim Box
Resolutie volgens richtlijnen

Niet met wachtwoord beschermd


