HOE LEVER IK BESTANDEN AAN?
Alle bestanden mag je versturen naar hallo@tienteentjes.be
Zĳn de files te groot dan mag je deze via WETRANSFER versturen.
DIGITAAL DRUKWERK (QUADRI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sla je bestand op als .PDF
Lever het bestand aan in het correcte formaat.
Zorg er voor dat je bestand 300 DPI is. Is het kleiner, dan is de kwaliteit niet te garanderen.
Zorg voor 3 mm afloop aan alle zĳden. Afloop is de marge die wĳ nodig hebben om het
drukwerk te snĳden.
Het beste is als je tekst 5 mm van de rand afstaat. Zo krĳgt je drukwerk het beste resultaat!
Zet alle fonts ( lettertypes ) in je bestand om naar lettercontouren. Of lever de lettertypes
mee aan.
Je afbeeldingen moeten opgebouwd zĳn uit CMYK.
Bĳ dubbelzĳdig drukwerk vragen we om recto en verso in 1 PDF aan te leveren.
Vergeet je snĳtekens niet (ENKEL snijtekens a.u.b.).

DIGITAAL FOLIEDRUKWERK (WITTE ACHTERGROND)
Naast alle tips van het digitale drukwerk (zie hierboven) moet je ook hiermee rekening houden:
Voor digitale foliedruk hebben we 3 bestanden nodig: ORIGINEEL - KLEUR - FOLIE
ORIGINEEL: Het bestand hoe het ontwerp er uiteindelĳk gaat uitzien.
KLEUR: Enkel wat er in kleur gedrukt moet worden. Wat in folie moet komen laat je weg.
FOLIE: Enkel wat er in folie gezet moet worden. Dit zet je in zwart C0% M0% Y0% K100% op een
witte achtergrond.
Zie voorbeeld op de volgende pagina.

DIGITAAL FOLIEDRUKWERK (GEKLEURDE ACHTERGROND)
Voor digitale foliedruk hebben we 3 bestanden nodig: ORIGINEEL - KLEUR - FOLIE
ORIGINEEL: Het bestand hoe het ontwerp er uiteindelĳk gaat uitzien.
KLEUR: Enkel wat er in kleur gedrukt moet worden. Wat in folie moet komen spaar je uit uit de
achtergrond.
FOLIE: Enkel wat er in folie gezet moet worden. Dit zet je in zwart C0% M0% Y0% K100% op een
witte achtergrond en geef je een zwarte contour mee van 0,5 pt.
LET OP: Het uitgespaarde deel in het bestand “KLEUR” dient deze contour NIET te hebben.
Zie voorbeeld hieronder:

Mocht er iets niet duidelijk zijn, aarzel niet om je vragen te mailen naar hallo@tienteentjes.be
Geraak je er niet uit? Wij verzorgen de correcte opmaak van jouw bestand voor een ontwerpkost
van € 12,00.

