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AANLEVER-SPECIFICATIES FOTOMATERIAAL 
VOOR DOEK 

 
 
Geschikte bestanden:  
Er kunnen in de volgende programma’s documenten aangeleverd worden:     
- Adobe Indesign CC   
- Adobe Illustrator CC   
- Adobe Photoshop CC   
- PDF-bestanden  
 
 
PDF-bestanden (certified):  
Sla de afbeelding op in de ware grootte; dus de afmetingen van het beoogde 
fotopaneel.  
Sla de afbeelding zodanig op dat er geen resolutie verloren gaat; kies dus voor de 
hoogste kwaliteit. Het kunstmatig verrijken van de foto naar een hogere resolutie 
heeft geen zin. 
Gebruikte lettertypes altijd omzetten naar paden (lettercontouren/outlines). U kunt 
controleren of dit gelukt is door sterk in te zoomen op uw ontwerp. Wanneer de 
letters scherp blijven, zijn deze juist ingesteld. 
Maak geen gebruik van de opties voor overdruk. Beeldelementen die op overdruk 
staan, verdwijnen bij de verdere verwerking.  
 
 
Afloop / Marge : 
Voor doeken met pees dient de afbeelding rondom 2 cm groter te worden 
aangeleverd.  Bij kaderloze panelen rondom 7,5 cm hanteren, dit wordt gebruikt om 
het doek om het houten kader heen te spannen.   
 
 
Prints : 
Indien u zelf geen geschikte print heeft, dan kunt u tegen een meerprijs van 20 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. 
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Resolutie : 
Onderstaand een overzicht van de dpi waarden voor een optimale resolutie. 
Aanlevering in meer dpi leidt niet tot een betere output, enkel tot zwaardere 
bestanden.      
  
- Prints tot 5 meter: 100 dpi.   
- Prints tussen 5 en 10 meter: 50 dpi.   
- Prints groter dan 10 meter: 30 dpi. 
 
 
Kleurinstellingen : 
Gebruik voor CMYK: ISO Coated v2.   
Gebruik voor RGB: Adobe RGB 1998.  
 
 
PMS kleuren : 
Maak bij het gebruik van PMS kleuren in uw document altijd gebruik van de Pantone 
Solid Coated. Andere varianties kunnen onverwachte resultaten geven. 
 
 
DTP werkzaamheden : 
Kleine bewerkingen zoals het maken van een uitsnede en het omzetten naar PDF doen 
we als een service naar onze klanten. Voor andere bewerkingen kan een meerprijs 
gelden. Uiteraard wordt u hier altijd eerst over geïnformeerd. 
 
 
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 kuntt u dit doen door de zoom op 100% te zetten.  
 
 
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. 


