
 

 

AANLEVERSPECIFICATIES XL PRINT  

Bestanden 
Uitsluitend *PDF of *TIFF. 
 
Bestandsnaam 
Gebruik duidelijke bestandsnamen, eventueel aangevuld met afmeting en aantal in de naam. Dit 

maakt eenvoudiger en minder foutgevoelig. En waar mogelijk worden bestandsnamen op omslag 
geprint (bijvoorbeeld: bouwhek entree – 338 x 174 cm – 5x).  
  
Geen drukwerkmarkeringen zoals paskruizen en snijtekens in het document plaatsen. 
Het bestand altijd aanleveren op netto (schoon) formaat met 1 cm overlap (100 x 100 cm wordt 
dus 102 x 102 cm). 
 

Voor PDF geldt het volgende; 
▪ fonts in contouren 

▪ geen links naar bitmaps of andere afbeeldingen, alles insluiten 

▪ geen overdruk 

▪ elk te printen afbeelding in een apart bestand 

 
Voor *tiff geldt het volgende; 

▪ geen extra lagen 

▪ bestand opslaan met LZW-compressie, afgeplat beeld 

 
Resolutie 
Aanbevolen resolutie is 100 DPI voor afbeeldingen, bij grote doeken of forse kijkafstand is 50 DPI 
voldoende. De waarde van de resolutie geldt voor het eindformaat. Een bestand dat opgemaakt is 

op een schaal van 10% moet vermenigvuldigd worden met 10. 
 
Verhouding 
Bestand in verhouding opmaken bij voorkeur 10% of 100% van het uiteindelijke formaat. 
 
Volvlakkleuren 
Maak gebruik van het CMYK kleurenpalet. PMS, RGB of andere kleurcodes worden automatisch 

omgezet naar CMYK waarbij een fors verschil kan ontstaan ten opzichte van het ontwerp op 

scherm. 
 
Teksten 
De teksten altijd omzetten naar lettercontouren. Hoogte letters tenminste 1 cm. 
 
Algemene opmaak bestanden 

In de bestanden geen ringen, omschrijvingen, afmetingen, snijmarkeringen of kleurschalen 
plaatsen. 
 
Houdt een veiligheidsmarge van 5 cm aan voor zomen en/of ringen. In deze 5 cm van de rand 
geen teksten of vitale delen van een afbeeldingen plaatsen. De achtergrond kan uiteraard 
doorlopen. 

 
Voor een volle zwarte vulling de volgende waarde aanhouden: C=50%, M=50%, Y=50%, 
K=100%. 
 
Kleur verlopen kunnen een ongewenst effect geven van strepen of “banen” in het printwerk. De 

beste resultaten worden bereikt als deze worden aangeleverd in vector. 
 

Versturen bestanden 
Het aanleveren van bestanden kan via e-mail: info@exposurecompany.nl (tot een maximum 
van 10 MB) of via www.wetransfer.com. 
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Wij controleren zoveel mogelijk de bestanden. Desalniettemin zijn wij niet verantwoordelijk voor 

fouten in het printwerk, teksten of kleuren als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 
 
Heb je hulp nodig bij de bestanden? Wij helpen je graag! Neem contact op voor meer informatie!
  


