
Aanleverspecificaties grafische bestanden 
Het aanleveren van grafische bestanden heeft vaak heel wat voeten in de aarde, daarom vinden we het belangrijk 
dat u even de tijd neemt om onderstaande aanleverspecificaties door te nemen. We zijn er vast van overtuigd dat 
hierdoor fouten worden vermeden en dat we zonder vertraging uw bestanden kunnen printen. 

Algemeen
- Vermeld duidelijk de gewenste (PMS)kleuren.
- Lever altijd een duidelijke kleuruitdraai aan met vermelding van afmeting, gebruikte kleuren en lettertypen.
- Geef aan welke schaal er is gebruikt.
- Indien uw aangeleverde bestanden niet voldoen aan onze aanleverspecificaties, dan brengen wij hiervoor extra 
kosten in rekening.
- Als kleurreferentie kunnen alleen een Matchprint of Irisproof aangeleverd worden. In alle andere gevallen 
kunnen kleuren afwijken.
-Levertijd: 10 werkdagen vanaf het moment dat wij de digitale bestanden in ons bezit hebben en/of vanaf het 
moment dat de (digitale) proefdruk is goedgekeurd om zo de garantie op kwaliteit te kunnen geven. 
-Bij levertijden korter dan 3 werkdagen geven wij geen garanties meer op kwaliteit en kleurechtheid, aangezien er 
dan geen tijd meer is om te controleren of te corrigeren. 
-Wij behouden ons het recht voor om voorschotnota's te versturen. 

Software 
Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de software waarmee 
u best opmaakt en de formaten die u gebruikt bij het wegschrijven 
van de bestanden. Software 

Formaten 

Adobe Photoshop CS (of lager) Photoshop .EPS 
Adobe Illustrator CS (of lager) Illustrator .EPS / Illustrator .AI 
Quark-X-Press 6.0 (of lager) X-press-doc, X-press-EPS 
InDesign CS InDesign file 

Fonts Als fonts gebruikt worden, zet deze om naar outline/paden of sluit de originele postscript en screen font bij 
in een aparte folder

Fysieke dragers 
We hebben de mogelijkheid om onderstaande dragers te verwerken: 
DVD-R/RW, CD-ROM, Iomega ZIP, Iomega JAZ (mac-formaat). 

Resolutie 
Bestanden dienen op waar formaat een resolutie te hebben van 70 dpi - 150 dpi. 

LET OP ! Indien de opmaak in een verhouding wordt opgemaakt in bijvoorbeeld Quark Xpress, dan dienen de 
bijgeleverde images een resolutie hebben die dezelfde factor zo groot is als deze in dezelfde verhouding worden 
opgemaakt. Bijvoorbeeld: Opmaak 1:10 met een uiteindelijke resolutie op waar formaat van 70 dpi: de images 
dienen een resolutie te hebben van 700 dpi in de verhouding 1:10. 

Kleurenbeheer en PMS 
Kleurenbeheer en verwerking geniet vanzelfsprekend 100% onze aandacht. Probeer steeds de bestanden aan te 
leveren volgens de CMYK-definitie. Andere kleurenruimtes worden door ons adequaat naar CMYK omgezet. Als 
u een bepaald PMS nummer geprint wil zien dan passen we een kleurcorrectie toe, gebruik makende van een 
Pantone-waaier  die  op  onze  printer  is  vervaardigd.  Stuurt  u  steeds  de  kleurreferenties  mee  alsook  de 
vermelding of het een coated of uncoated PMS-kleur betreft. 

E-mail 
Doormailen van bestanden is een snelle en goedkope oplossing, maar werkt vertragend en frustrerend als de 
verkeerde bestanden of  formaten worden doorgestuurd.  Gelieve strikt  rekening te houden met onderstaande 
richtlijnen voor het mailen van digitale bestanden. 
- geen fotomateriaal, scans of pixeldata doorsturen met de bedoeling ze achteraf te printen 
- alleen vectoriële bestanden kunnen worden verwerkt (illustrator-eps) 
- nooit meer dan 5 MB in totaal doormailen 
- bij gecomprimeerde bestanden gelieve laten weten welke het desbetreffende compressieprogramma is 
- Alles e-mailen naar: print@exposcreen.com



FTP 
Bestanden groter dan 5 MB kunt u op onze FTP-server deponeren. Vraag naar de inlog gegevens. Comprimeer 
uw bestanden als *.zip en zorg ervoor dat deze niet groter zijn dan 500 Mb. Indien uw bestand groter is dan 500 
Mb levert u aan met CD of DVD. 
 
Noot 
- bij ingewikkelde projecten steeds een schets/tekening meesturen met maatvoering (lengte, breedte,…) 
- gelieve zwarte tekst/logo's full black te maken (c=85, m=85, y=85, k=85) 
- cad/cam, coreldraw en freehandbestanden kunnen we niet verwerken 
- gescand drukwerk wordt afgeraden i.v.m. kwaliteitsverlies door uitvergroten van de raster (moire) 
- controleer steeds of fonts en hoge-resolutiebeelden zijn meegeleverd als het bestand is opgemaakt in x-press 
-Bestanden moeten een overlap hebben van 2 cm in de afbeelding voor de uiteindelijke afmeting, omdat 
afbeeldingen krimpen naar verschillende afmetingen tijdens het print proces. Het is daarom verstandig om het 
ontwerp op problemen aan de zijkanten te controleren.

DISCLAIMER
Wij gaan ervan uit dat het digitaal aangeleverde bestand bepalend is, wanneer er verschillen optreden in de 
proef en het digitale bestand. Wanneer het aangeleverde bestand niet voldoet aan onze 
aanleveringsspecificaties nemen wij geen verantwoordelijkheid voor een onbevredigend resultaat. Bij het 
printen op stof kunnen er geringe maatverschillen optreden, vanwege de rekbare eigenschappen. Exposcreen 
levert volgens de leveringsvoorwaarden als bekendgemaakt op deze website. Deze voorwaarden zullen op 
aanvraag aan u toegezonden worden. Aan de inhoud van deze aanleveringsspecificaties kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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