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Aanleverspecificaties 
 
 
Stanstekening tekenen en aanleveren 

 
1. Controleer of de stanslijnen niet als ‘gevulde vlakken’ getekend zijn. Zie onderstaande afbeelding ter 

verduidelijking:  

 
 

2. Lever alleen stanstekeningen aan met binnenzijde zicht.  
3. Sla de stanstekening op met de stanstekening op ware grootte. Bij voorkeur een .dxf, .cf2 of .ard bestand of 

anders in .pdf.  
 
 
 

Bedrukking opmaken en aanleveren 

1. Als u van ons de stanstekening heeft ontvangen voor bedrukkingopmaak, ontvangt u altijd een buitenzijde 
aanzicht. 

2. Als u ook de binnenzijde van de stanstekening wilt opmaken, spiegel de stanstekening zodat u het binnenzijde 
aanzicht krijgt! 

3. Maak uw bestanden op in Adobe Illustrator (CS6 of hoger).    
4. Houdt bij belangrijke teksten en afbeeldingen een veiligheidsmarge aan van 5mm tot aan een vouw-of snijlijn.  
5. Eventuele afbeeldingen minimaal 300 DPI op ware grootte.  
6. Afbeeldingen ‘embedden’/invoegen in het Illustrator bestand, of deze los meesturen in dezelfde map.  
7. Logo’s altijd als vector bestand (behalve als het logo een foto is), geen .jpg of .png. 
8. Zet geen onderdelen binnen een laag op het ‘slotje’, om te voorkomen dat bij het kopiëren naar ons 

printbestand dit onderdeel niet mee gaat.  
9. Plaats de bedrukking minimaal 5mm over de stanslijnen heen (overloop).  
10. Zet alle kleuren om naar CMYK kleuren. Wij kunnen geen PMS kleuren printen. RGB kleuren worden 

 omgezet in CMYk, hierdoor kunnen kleur afwijkingen ontstaan. 
11. Zet alle teksten om naar lettercontouren/outlines, zie hieronder een afbeelding ter illustratie: 

 
 

12. Wij ontvangen graag twee bestanden, sla deze op in .ai , .eps of .pdf en stuur ze via WeTransfer naar ons:  
- 1 bestand met een zichtbare stanstekening geplaatst op de bedrukking (zet de stans in een aparte laag) 
- 1 bestand zonder zichtbare stans (alleen de bedrukking) 
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Aandachtspunten 

1. De pakketten Word, Excel etc van Microsoft zijn geen programma’s om verpakkingen in op te maken, 
bestanden hierin zijn niet geschikt om drukklaar te maken.  

2. Kleine letters/lettertypes kunnen slecht leesbaar uitvallen tijdens productie i.v.m. met de printtechniek. Houdt 
een minimale lettergrootte van 2 mm aan.  

3. Onze printtechniek is geen voorbeeld voor productietechnieken van andere leveranciers.  
 
 
 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het aanleveren van uw bestanden, kunt u contact met ons opnemen.  

Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken. Indien wij 
correcties of aanpassingen uitvoeren, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.  
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