
Aanleverspecificaties
Wij werken met het kleurprofiel ISO coated v2.  Dit kleurprofiel wordt standaard 
toegepast tenzij het bestand met een ander kleurprofiel aangeleverd wordt.

Bestanden dienen in CMYK-kleurenmodus opgemaakt te worden. Bestanden 

wat kleurafwijkingen kan veroorzaken.

Wij willen je erop wijzen dat steunkleuren bij digitale bedrukking in CMYK worden 
opgebouwd. Hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan. Wanneer je er toch voor 
kiest om PMS kleuren te gebruiken moeten deze als steunkleur aangegeven 
worden. Op deze manier wordt het beste kleurresultaat bereikt.

Kies je voor een 1/0 wi�e bedrukking, dan dien je een steunkleur aan te maken 
met 100% magenta. Benoem deze staal dan als wit

Het beste resultaat behaal je met afbeeldingen in minimaal 300 ppi. 
Een lagere resolutie kan resulteren in een gepixeld resultaat.
Zorg ervoor dat alle beelden/ logo’s in het bestand zijn ingesloten

De stanstekening moet opgebouwd zijn uit contourlijnen met een lijndikte van 
1pt. Is de stanstekening omgezet in paden dan kunnen wij deze niet verwerken. 
Gebruik indien mogelijk de door ons aangeleverde stanstekening.
De steunkleuren van de door ons aangeleverde stanstekening niet wijzigen of 
hernoemen.

De steunkleuren die gebruikt worden in de stanstekening kunt je niet gebruiken in 

Bij 4/0 bedrukking een overvulling van 5 mm rondom toepassen.
Bij 4/4 bedrukking (2-zijdig) een overvulling 7 mm toepassen.

Vermijd onnodig grote overvulling, omdat de drukinkt bij digitaal printen een 
hoge kostenfactor is. 

enkele millimeters verschuiven. Houd hier rekening mee bij het ontwerpen. 
Bijvoorbeeld, bij het plaatsen van tekst- of afbeeldingen op vouwlijnen.

De plakstip dient onbedrukt te blijven bij dozen voorzien van langsnaad verlijming. 

Stuur ons je drukbestand met geïntegreerde stanstekening in PDF-formaat. 

Stel het tekengebied in op het formaat dat wordt aangegeven door de snijtekens.

Wilt je 4/4 bedrukking dan dien je twee afzonderlijke bestanden aan te leveren 
met duidelijke vermelding “binnen” en “buiten”. Het tekengebied en de positie 
van de stanstekening dient in beide documenten identiek te zijn.
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Indien het a�work niet volgens bovenstaande specificaties wordt aangeleverd ontvang je van ons een mail met 
verzoek tot aanpassing. Wij zullen je dan tevens informeren dat wij het bestand voor je aan kunnen passen. 
Kosten die wij berekenen zijn € 15.- per kwa�ier. De kosten zijn afhankelijk van complexiteit van de werkzaamheden 
en worden vooraf gecommuniceerd. 

•

Indien je zelf een stanstekening aanleve�, kan Boxid niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor een eventueel niet correcte pasvorm van het eindproduct.


