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Aanlever specificaties
Hoe bestanden aanleveren

Adobe Photoshop
TIFF (LZW compressie) - EPS - PDF of JPEG bestanden
Formaat 100% - 50% - 25% of 10%
RGB of CMYK kleuren - GEEN PMS kleuren
Ontwerpen steeds afvlakken (Geen lagen)
Afloop/bleed 10mm op 100%
Duidelijke filenaam met afmeting, oplage en % (vb Banner-3000x2500mm-100pct-3stuks)
Resolutie zie apart item
Adobe Illustrator
AI - EPS - PDF
Formaat 100% - 50% - 25% of 10%
CMYK kleuren en/of PMS kleuren (PMS kleuren niet omzetten)
Alle illustraties bijvoegen of volledig plaatsen
Fonts (lettertypen) omzetten naar outline/contour/Letteromtrekken of mee aanleveren.
Snijlijnen/freeslijnen steeds in een aparte laag zetten
Afloop/bleed 10mm op 100%
Duidelijke filenaam met afmeting, oplage en % (vb Banner-3000x2500mm-100pct-3stuks)
Resolutie zie apart item
Hoge Resolutie PDF
Formaat 100% - 50% - 25% of 10%
CMYK kleuren en/of PMS kleuren (PMS kleuren niet omzetten)
Alle illustraties bijvoegen op volledig plaatsen
Fonts (lettertypen) omzetten naar outline/contour/Letteromtrekken
Snijlijnen/freeslijnen steeds in een aparte laag zetten
Afloop/bleed 10mm op 100%
Duidelijke filenaam met afmeting, oplage en % (vb Banner-3000x2500mm-100pct-3stuks)
Andere Programma’s/extensie uitsluitend na overleg
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Resolutie
Deze is afhankelijk van het uiteindelijke formaat en doel van de print.
Panelen/stickers/roll-up
minimum 150 PPI of vectorieel
Kleine labels (max 0,30m² en 295mm hoog)
Vectorieel in spotkleuren
Banners - Doeken
tot 2m2 - min. 150 PPI of vectorieel
2 tot 5m2 - min. 100 PPI of vectorieel
5 tot 25m2- min. 80 PPI of vectorieel
25 tot 50m2- min. 50 PPI of vectorieel
+ 50m2- min. 30 PPI of vectorieel
Opgelet deze waarden zijn op 100% dus bij bestanden op schaal de PPI vermenigvuldigen met de
schaal verhouding.

Formaat
Bestanden, worden gedrukt zoals aangeleverd, rekeninghoudend met de schaal.
Indien dit moet aangepast gelieve dit in je bestelling te melden.
OPGELET, bestanden worden enkel in verhouding geschaald dus bij foutieve verhouding kan er een
stuk van het beeld wegvallen.

Veiligheids marge en afloop
Hou steeds rekening met een veiligheidsmarge bij de aanmaak van je bestanden. Bij de afwerking
kan er steeds een afwijking ontstaan waardoor de tekst of cruciale beelden dichter of verder van de
rand komen te staan.
Hierbij enkele richtlijnen
Banner met ringen min. 30 mm
Sleeve, afhankelijk van de breedte vanaf 40 mm
Omzoomen min. 40 mm
Vlaggen min. 40 mm
Frezen en snijden min. 5 mm
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Het is dus best mogelijk dat de veiligheids marge verschillend is aan de verschillende zijden, bv bij
een vlag heb je een sleeve waar je 40 mm moet houden maar aan de andere zijde gewoon de omzoom marge
OPGELET
bij doeken in alu profielen moet er rekening gehouden worden met rek
Bij Banner moet er rekening gehouden worden met de rekkers.
gelieve hiervoor de juiste maten op te vragen of voldoende marge te voorzien.

Panelling
Materialen en onze printers hebben een maximum breedte dus indien het beeld groter moet zijn
dan de max breedte van een van deze zullen wij printen in panelen. Deze opdeling verzorgen wijzelf,
indien je wenst dat dit op een speciale manier gebeurd gelieve dit dan zeker te melden bij je bestelling.

Kleursamenstelling/specificaties
Printen gebeurd in CMYK (uitgezonderd kleine labels (max 0,20m² en 295mm hoog), deze kunnen
ook in spotkleuren) Bestanden worden door ons steeds omgezet naar CMYK.
Geen kleur profielen toevoegen aan je bestanden.
Pantone kleuren worden gesimuleerd door de CMYK kleuren.
Samenstelling kleuren
Het totaal van inktverbruik mag nooit hoger zijn dan 300% (dus zwart opgebouwd uit 100C-100M100Y en 100K kan niet)
Het beste resultaat van zwarting krijg je met volgende waarde
Sublimatie - 0C-0M-0Y-100K
UV/Solvent - 50C-50M-50Y-100K
Indien Wit gebruikt wordt moet deze op een aparte laag met de vermelding “Witprint”
Voor kleine labels (max 0,20m² en 295mm hoog) is er een gamma van spotkleuren, inclusief wit/
Mettalic en fluo kleuren beschikbaar - graag vooraf overleg hiervoor.
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Afwerking
Voor producten zoals beachvlaggen, roll-ups enz.. hebben wij eigen templates die je kan downloaden of aanvragen dit om nadien een vlotte en correcte afwerking te verkrijgen.

Auteursrechten
LET OP: op fonts, foto’s en logo’s staan dikwijls auteursrechten en mogen dus niet zomaar zonder
toelating gebruikt worden. Wij gaan er steeds vanuit dat de opdrachtgever in het bezit is van deze
toelating en kunnen dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onterecht gebruik hiervan.

Doorsturen van bestanden
Bestanden kunnen ons via mail (max 3MB) (info@backstage-service.be) of via We-transfer doorgezonden worden.

Verantwoordelijkheden
Aangeleverde bestanden worden door ons niet nagekeken op schrijf- of andere fouten, men is dus
ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de doorgestuurde bestanden.
Bij goedkeuring van de door ons doorgezonden “goed voor druk” vervalt onze verantwoordeliijkheid
voor eventuele fouten.
De klant is verantwoordelijk voor de doorgegeven info, afmetingen, aantalen en formaten.
Bij annulatie van bestelling die reeds in productie zijn worden de gemaakte kosten aangerekend.
Geprinte goederen en/of maatwerk kunnen nooit omgeruild worden.

Extra kosten
Indien bestanden niet correct zijn aangeleverd worden deze door ons aangepast aan het tarief van
60,00 Euro per uur excl 21%.
Voor het printklaar maken van de bestanden wordt een forfait aangerekend van 6,50 euro per bestand, ongeacht of deze correct zijn aangeleverd.
Opmeten en plaatsbezoeken worden aangerekend aan het normale uurtarief + verplaatsings onkosten.
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