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WELKE SOFTWARE TE GEBRUIKEN?

• Elk bestand uit een ander programma moet worden 
geconverteerd naar Adobe Illustrator (.ai).

• Hiermee kunt u specifi eke aanpassingen maken aan 
bestanden zoals zoals bloedingen, lijnen, ...

• Zet maar één referentie per bestand. Indien 2 of meer 
referenties, stuur 2 of meer bestanden.

Maak geen borden met 
meerdere modellen in 

hetzelfde bestand

Maak geen bestand met 
verschillende pagina’s

• Moet geconverteerd worden naar Adobe Illustrator (.ai).

• Daarom verdient het de voorkeur de afbeeldingen en 
lettertypen in vectorformaat te verzenden.

• Hoge resolutie PDF in CMYK of Pantone. Geen RGB

DIGITALE 
SPECIFICATIES
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8 REGELS VOOR HET MAKEN 
VAN MIJN LABEL

3. De te gebruiken kleurruimte is CMYK en niet RGB.

2. Wanneer teksten (lettertypes), barcodes en QR codes zwart 
zijn, moeten ze 100% zwart zijn. 

4. De uitsnijding moet worden aangegeven met een andere 
kleur dan de gebruikte uitsnijding(en). Deze kleur zou moeten 
worden omgedoopt tot «cutting».

5. Sommige zogenaamde «felle» kleuren zijn niet altijd 
bedrukbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

6. De minimale lettergrootte voor tekst is 6pt.

7. De afl oop moet ten minste 1,5 mm zijn.

8. Wij kunnen ook barcodetypes aanmaken (EAN, ITF, ...). Geef 
het type aan, de nummercombinatie en de informatie die het 
bevat (bv. een URL-link).

1. Vectoriseer de tekst (lettertype) en logo’s (.ai OF .eps 
bestand). Zorg ervoor dat de afbeeldingen 300 dpi zijn.
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UW ETIKET 
ONTWORPEN IN BEELD

Logo als bestand 
.ai of .eps

Tekst in min 6 pt. 
en gevectoriseerd

Knipsel met de naam cutting

Gebruik bij voorkeur 
afgeronde hoeken

Barcode in 100% 
zwart svg bestandAfl oopgebied min 1,5mm

HOE EEN TEKST 
VECTORISEREN?
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HOE EXPORTEER IK 
VAN .AI NAAR PDF

1. Document formaat
Controleer of het
in CMYK-kleurmodus
in hoge resolutie 300dpi
in overdrukmodus

2. Stappen voor uitvoer

Bestand
Opslaan als

3. Controleer dat de 
registratie wordt 
gedaan in pdf

4. Selecteer staandaardwaarden Illustrator

TEKST

• Gelieve het lettertype bij te voegen wanneer u de 
bestanden verstuurt.

• Plaats ook de gebruikte lettertypes in het bronbestand het 
bronbestand (Adobe Illustrator).

• Vectoriseer de tekst (lettertype) en de logo’s 
(bestand «.ai»; «.eps»).

•  Als u zwart gebruikt, zorg er dan voor dat het 100% zwart.
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300 dpi 72 dpi

• Zorg voor PDF- of Adobe Illustrator-bestanden met 
afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

• Uw bestanden kunnen alleen worden geëxporteerd in twee 
formaten: Adobe Illustrator (.ai) en Adobe Certifi ed PDF.

• Wij ontvangen bij voorkeur de bronbestanden omdat er 
specifi eke aanpassingen in de bestanden moeten worden 
aangebracht voor het drukken van de etiketten.

HOE VERSTUURT U UW 
DIGITALE BESTANDEN

• Bestandsnamen moeten kort en logisch zijn. Gebruik geen 
speciale tekens.

• Stuur alleen de af te drukken etiketbestanden.

• Het bestand moet het exacte formaat hebben van het af te 
drukken etiket.

• Neem alle gebruikte lettertypes en afbeeldingen op in het 
bestand en lever ze apart aan.

• Stuur de e-mail naar uw contactpersoon.

• Gebruik gratis tools zoals «WeTransfer» voor het verzenden 
van grote bestanden.
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Indien het ontvangen dossier niet voldoet aan de 
bovenstaande richtlijnen, zullen wij zullen wij u de tijd in 
rekening brengen die wij besteden aan het voorbereiden 
van het dossier het bestand voor afdrukken tegen een tarief 
van 90€/uur. Je zult U wordt van tevoren op de hoogte 
gebracht als er een interventie zal plaatsvinden.


