
Contour snijden
Aanleverspecificaties
Om tot het beste resultaat te komen moet er bij het aanleveren
van de bestanden rekening worden gehouden met een aantal punten:

 Algemene informatie
Verstuur de bestanden altijd als PDF. Sla deze op met de instelling [PDF/X-1a:2001] 
en zorg dat je de ‘marges toevoegen’ aan zet bij het exporteren. 

Gebruik altijd kleurmodus CMYK (fullcolour) om tot het mooiste drukwerk te 
komen. 

Zorg dat afbeeldingen minimaal 300dpi zijn, om te voorkomen dat je afbeeldingen 
niet vervagen.

Zorg voor 3mm afloop. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm 
extra nodig om goed te kunnen snijden.

De bijbehorende templates zijn te downloaden op de productpagina of via de link 
templates in de footer. Staat je formaat er niet tussen of past je creatie alleen binnen een ander formaat? 
Dat is bij DePrintPartner geen probleem! Je kunt bij ons producten laten drukken met een afwijkend, zelf 
gekozen formaat. Zo kan je verder met je creativiteit en krijg je een uniek ontwerp.

Kom je er niet uit of heb je vragen? Eén van onze drukwerkexperts
staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden! 
Bel gerust naar: 030 254 81 40

InDesign en Illustrator template
Download ons template voor InDesign of Illustrator. 
We hebben twee lagen in het template bestand staan:

Stans: Hierop ontwerp je alleen de lijnen van de stansvorm. Deze komt altijd
boven de laag ‘Ontwerp’.

Ontwerp: In deze laag maak je het fullcolour ontwerp, dus zonder de stansvorm.
Je opent de lagen via Venster > Lagen.

Aanleveren stansvorm
Het is erg belangrijk dat je voor de stansvorm alleen de kleuren gebruikt die we
een speciale kleurcode hebben gegeven zodat de stansmachine het herkent. Als je
het template in Illustrator of InDesign gebruikt dan kan je deze openen via Venster
> Kleur > Stalen (InDesign) en Venster > Stalen (Illustrator).

Daarin staan twee kleuren: STANS  (de roze kleur) is de snijlijn en RILLIJN (de 
blauwe) is de rillijn. Bij stickervellen bestaat de mogelijkheid te slitten ofw-
el het aanbrengen van een Kiss-cut. Hierdoor wordt het stickervel niet volledig 
doorgesneden maar aanleen de toplaag zodat de sticker kan worden afgenomen. 
Kiss-cut graag in 100% Yellow aanleveren

Let op: Zorg ervoor dat de stans/rillijnen/ kiss-cut goed op elkaar aansluiten en geef 
de lijn een dikte van 0,25pt in de juist kleur (STANS of RILLIJN). Omdat de stanslijn 
en je
ontwerp in één bestand zitten is het belangrijk dat je de stans- en rillijnen op
overdrukken zet. Als je dit niet doet, dan wordt het ontwerp onder de stansen
rillijnen wit. Als de stans minimaal verschuift dan zie je al een wit randje
namelijk. Selecteer alle stans- en rillijnen. Via Venster > Uitvoer > Kenmerken

Bestanden exporteren
Check of er geen belangrijke objecten of teksten vlakbij de stans- of rillijn staan.
Exporteer je PDF als PDF-X1/a:2001 en exporteer met 3mm afloop rondom.
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