
Resolutie 
Deze is afhankelijk van toepassing en zichtafstand. 
Voor de resolutie van uw bestand hebben we de 
volgende richtlijnen: 

• Prints tot 5 meter: 100 dpi. 
• Prints tussen 5 en 10 meter: 50 dpi. 
• Prints groter dan 10 meter: 30 dpi. 

Kleurinstellingen 
• CMYK: ISO Coated V2. 
• RGB: sRGB IEC61966-2.1. 
• PMS kleuren: Maak gebruik van de Solid Coated 

kleurstaal. Zet deze niet om naar CMYK 
• Zwart: Bij gebruik van zwart, en dit moet diep  

zwart zijn, gebruik dan C100% M100% Y100% 
K100% 

• Witprint: Steunkleur White 50% Cyaan en vulling 
en/of lijn op overdruk. In een aparte laag 
verwerken boven de andere lagen. 

DTP werkzaamheden 
Kleine bewerkingen zoals het maken van een uitsnede 
en het omzetten naar PDF doen we als een service 
naar onze klanten. Grote aanpassingen €90,- per uur 
(afname per 15 minuten) Zoals grafisch ontwerpen, 
en/of samenvoegen aangeleverde orderdelen tot een 
nieuw bestand etc. 

Wij maken een inschatting van de duur van de 
werkzaamheden en koppelen dit eerst aan u terug. Na 
uw goedkeuring op deze meerkosten, voeren wij de 
werkzaamheden uit. 

Sample 
Fysieke sample op aanvraag (tegen betaling) is 
mogelijk indien u twijfelt over de kleur of resolutie. 

Verzenden van bestanden 
De bestanden kunt u het best versturen in een 
ZIP-bestand via www.wetransfer.com.

Geschikte bestanden 
Er kunnen in de volgende programma’s documenten 
aangeleverd worden: 

• Adobe Indesign CC 
• Adobe Illustrator CC 
• Adobe Photoshop CC 
• PDF-bestanden 

Algemeen 
• Bij voorkeur bestanden aanleveren in het formaat 

PDF  (PDF 1.4 of hoger) 
• Formaten op 100% of 10% (10% alleen zodra de 

uiting groter wordt dan 5 meter) 
• Fonts omzetten naar lettercontouren of het font 

volledig insluiten 
• Alle bestanden, ongeacht de afwerking, hebben 

10mm overlap rondom nodig 
• Nettoformaat in de trimbox (overlap tbv montage 

moet meegenomen worden in het nettoformaat) 
• 10 mm rondom overlap in de bleedbox 
• Geen drukkersmarkeringen in de bestanden. (denk 

aan snijtekens, paskruizen etc.) 
• Elke te printen uiting in een aparte pdf 
• Aanleveren per mail of via WeTransfer 

Afloop / Marge 
Voor doeken met een pees dient de afbeelding rondom 
10 mm groter te worden aangeleverd. Bij kaderloze 
panelen rondom 100 mm hanteren, dit wordt gebruikt 
om het doek om het kader heen te spannen. 

Prints 
Indien u zelf geen geschikte print heeft, dan kunt u 
tegen een meerprijs van 25 euro een willekeurige 
print kiezen van 123rf.com. Wij werken tevens samen 
met enkele ontwerpers, wanneer u een ontwerp op 
maat wenst. Zij kunnen samen met u een volledig 
eigen ontwerp maken dat past bij uw bedrijf of 
woning. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag. 

Hoe controleert u zelf uw foto? 
Het is zeer eenvoudig om zelf de kwaliteit van uw 
foto te controleren. Dit kunt u doen door de foto in te 
zoomen op ware grootte. Wanneer de foto op ware 
grootte is opgeslagen als PDF kunt u dit doen door de 
zoom op 100% te zetten.
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Hulp nodig? Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


