
Hoe lever ik mijn bestand aan?

Bestandsformaat: PDF 
Om te vermijden dat lettertypes veranderen, 
afbeeldingen ontbreken of marges verspringen 
zet u best uw bestanden om naar een PDF 
formaat.

In geval van meerdere pagina’s lever dan 
alle pagina’s aan in 1 PDF file, niet als spreads, 
maar losse pagina’s in de juiste volgorde 
in 1 PDF document.

Indien u op PC werkt, download en installeert 
u het gratis programma DoPDF. DoPDF is een 
simpel en gratis stuk gereedschap dat alle 
Windows-documenten in een handomdraai 
omzet naar PDF-formaat. 

Downloaden kan u via: DoPdf.nl

Indien u op Mac werkt, vindt u links onderaan 
in uw printscherm ‘bewaar als pdf’

Afloop: 3mm
Let op: Enkel indien afbeeldingen, lijnen of 
kleurvlakken tot aan de rand van het papier 
lopen, moeten deze elementen doorlopen 
buiten het papierformaat. Teksten minstens 
3mm van de snijrand plaatsen. 

Professionele opmaakprogramma’s bieden de 
mogelijkheid om een bleed of een aflooprand 
te maken en een pdf met snijlijnen en afloop 
weg te schrijven. Voorzie hiervoor steeds een 
afloop van 3mm, + snijlijnen. Het aflopend 
beeldgedeelte laat ons toe de prints mooi na 
te snijden.

Als uw programma die mogelijkheid niet bezit, 
maak uw documentformaat dan 3mm rondom 
groter en maak dan een pdf. 

Vergeet niet: om uw afloopinstellingen ook te 
gebruiken tijdens het exporteren van uw pdf.

Marge voor teksten

Schoongesneden formaat

3mm afloop buiten het 
schoongesneden formaat

PDF met PC en DoPdf
1. Navigeer naar DoPdf.nl

2. Installeer en volg de instructies

PDF met MAC
1. Bestand  > Afdrukken 

2. Links onderaan printvenster > Bewaar als pdf

Blijf met je tekst binnen de gele marge 
(3mm weg van de schoongesneden rand)

http://dopdf.nl.softonic.com/
http://dopdf.nl.softonic.com/
http://dopdf.nl.softonic.com/
http://dopdf.nl.softonic.com/
http://www.printshop.be
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Beeldkwaliteit/Resolutie:
Minimaal 200 dpi 
De beeldkwaliteit of beeldresolutie is bijzonder 
belangrijk bij het printen van beelden.
Om een scherpe afdruk te garanderen werken 
we het liefst met beelden die een resolutie 
hebben van minimum 200 dpi. 

Voor vergrotingen kijken we de bronbestanden 
na vooralleer we starten met printen.

Belettering of snijcontour.
Alle gebruikte lettertypes omzetten naar 
contouren of outlines. In Illustrator te vinden 
bij: Tekst > Letteromtrekken maken 

Bestanden voor letters of afbeeldingen die 
moeten uitgesneden worden, kan je best als 
illustratorbestand aanleveren (.ai of .eps Cs4 of 
lager) en voorzien van een snij-contour in een 
opvallende kleur

Heeft u nog vragen?
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
info@printshop.be of op tel: 03 232 56 37 

Wij adviseren u graag met het drukklaar 
maken van uw bestanden. 
Alvast tot snel bij ons in de PRINTSHOP.

Tekst in contouren

Onbewerkte tekst
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