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Algemene aanleverspecificaties Monsterbox 
 
Om drukbestanden zo goed mogelijk te verwerken, moeten ze aan bepaalde eisen voldoen. Zo 
voorkomen we verrassingen in het eindresultaat. We hebben onze aanleverspecificaties, inclusief 
tips en toelichting, op een rijtje gezet: 
 

1. Gebruik een goed opmaakprogramma 
 

• Wij werken zelf met Adobe Illustrator CC. Onze voorkeur gaat uit naar bestanden die 
in dit programma zijn opgemaakt. Uiteraard voldoen de andere programma’s uit het 
Adobe pakket ook prima. 

• Bestanden opgemaakt in bv Word, Excel en Powerpoint raden wij af. 
 
 

2. Maak de bedrukking op ware grootte en op de juiste zichtzijde 
 

• Hoe je het ook wil noemen: lever het bestand onverschaald, 1-op-1, 100%, op ware 
grootte aan. 

• Wij gaan er standaard vanuit dat de aangeleverde bedrukking is opgemaakt op de 
buitenzijde. Mocht dit niet zo zijn, zorg dan dat dit voor ons duidelijk is. 
 
 

3.  Voeg afloop toe en houdt rekening met de veiligheidsmarge 
 

• Voeg minimaal 5 mm afloop toe over de buitenste stanslijnen. Hiermee voorkom je 
dat er onbedrukte randen zichtbaar zijn na de verwerking. Laat afbeeldingen en 
kleurvlakken doorlopen in deze marge. 

• Plaats belangrijke informatie, zoals teksten of logo’s minimaal 5 mm van een snij- of 
vouwlijn vandaan. Dit noemen we de veiligheidsmarge. 

• Laat de bedrukking 3-5 mm over een vouwlijn heen lopen, als je er zeker van wil zijn 
dat de afbeelding netjes tot over de rand loopt. 

• Houd er bij de opmaak van de bedrukking rekening mee dat er tijdens productie tot 3 
mm verschil kan optreden in de positionering van het drukwerk t.o.v. de 
stanstekening (productietolerantie). 
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4. Het gebruik van teksten, lijnen en afbeeldingen 
 

• Om ervoor te zorgen dat lettertypes niet automatisch veranderen, raden wij je aan 
om al je teksten om te zetten naar lettercontouren/outlines. 

• Wil je je tekst leesbaar houden? Gebruik dan minimaal lettergrootte 6 pt. De 
uiteindelijke leesbaarheid is ook afhankelijk van het gebruikte lettertype. 

• Maak lijnen en strepen niet dunner dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten een 
minimale dikte van 0,5 pt hebben. 

• De resolutie of kwaliteit van een afbeelding wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch). 
Wij raden een resolutie van 300 dpi aan. Wanneer je een afbeelding hebt met een te 
lage resolutie, kan de bedrukking er wazig/pixelig uitzien. 
 
 

5. Het gebruik van kleuren, transparantie en overdruk 
 

• Voorkom problemen en lever je drukwerk aan in CMYK. Onze printers werken met 
deze kleuren. Bestanden die zijn aangeleverd met PMS of RGB kleuren zullen worden 
omgezet. Hierbij kan onontkoombaar kleurverschil optreden. 

• Houd er rekening mee dat kleuren op je beeldscherm niet als referentie dienen voor 
het eindresultaat van het drukwerk. 

• Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages 
cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld). 

• Probeer transparanties, verlooptinten en overdruk zoveel mogelijk te vermijden. Het 
gebruik hiervan kan leiden tot ongewenste printresultaten. 

• Gebruik voor zwart bij voorkeur 100% K. Wil je echt zwarter? Neem dan diep 
zwart/rich black met de volgende opbouw: C 50%, M 40%, Y 40% en K 100%. Pas dit 
alleen toe voor grote vlakken en teksten groter dan 15 pt. 
 
 

6. Lever twee HR PDF drukbestanden aan 
 

• Wij ontvangen bij voorkeur 2 bestanden van de bedrukking: 
i. Een HR PDF met stanstekening. Deze gebruiken we voor de positionering 

van het drukwerk. 
ii. En een HR PDF zonder stanstekening. Deze gebruiken we voor productie. 

• Zorg dat er geen snijtekens en printmarkeringen in de PDF staan. 
• Vaak leveren wij vooraf de stanstekening als EPS aan voor opmaak van de 

bedrukking. Mochten wij de stanstekening niet hebben gemaakt, dan ontvangen we 
graag een apart bestand met alleen de stanstekening erin. Belangrijk is dat de lijnen 
nog “echte lijnen/strokes” zijn, dus niet zijn omgezet naar contouren. Aanleveren 
mag als PDF, EPS, DXF, CF2 en ARD. 

 
 
 
Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing 
zoeken. Heeft u nog vragen over onze aanleverspecificaties? Bel dan met de ontwerpafdeling: 0174 - 
258 005 
 
 


