
Classic & Light logo’s

-  Aub uw bestand opmaken in Adobe Illustrator en het bestand als .PDF, .AI of .EPS aanleveren. 
-  Het bestand dient aangeleverd te worden als 1 laag en zonder transparanties.
-  Het ontwerp kan aangeleverd worden in PMS C, RAL, HKS K of TPX kleuren, in 100% van de kleur. Er kunnen geen verlooptinten en percentages 
   van een kleur worden uitgevoerd. 
-  De kleuren moeten altijd in de Coated (glans) versie staan.
-  Eventuele teksten in het ontwerp aub altijd omzetten naar lettercontouren (Create Outlines).
-  Graag ervoor zorgen dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik aub geen pixelafbeeldingen.
-  Kunt u de bestanden aanleveren zonder wachtwoord, zodat wij direct over de informatie kunnen beschikken.

Premium & Promo (full color) logo’s

-  Aub uw bestand opmaken in Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als .PDF, .AI, .EPS, .JPG of .TIF  aanleveren. 
-  Het bestand dient aangeleverd te worden als 1 laag.
-  Full color bestanden kunnen worden opgemaakt in CMYK, PMS C, RAL of HKS K. Aub geen RGB gebruiken. 
-  De kleuren moeten altijd in de Coated (glans) versie staan.
-  Graag ervoor zorgen dat de kleurdekking in het ontwerp nooit hoger is dan 280% (= de percentages Cyaan (blauw), Magenta (rood), Yellow (geel) 
   en Key (zwart) bij elkaar opgeteld).
-  Eventuele teksten in het ontwerp aub altijd omzetten naar lettercontouren (Create Outlines).
-  Bij afbeeldingen raden wij een minimale resolutie van 300 DPI aan.
-  Kunt u de bestanden aanleveren zonder wachtwoord, zodat wij direct over de informatie kunnen beschikken.
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Aanleverspecificaties Bestanden » 

Onderstaand vindt u onze aanleverspecificaties voor digitale logobestanden, onderverdeeld in Premium/Promo en Classic/Light. Wij verzoeken u 
vriendelijk hiermee rekening te houden, zodat wij uw Werktekening zo optimaal en snel mogelijk voor u kunnen verzorgen. 

In het Microsoft Office pakket is het niet mogelijk om drukbare bestanden te maken. Wel kunnen wij kijken of wij uw Office‐bestand kunnen omzetten 
naar een drukbaar bestand, waarvan wij u vervolgens het resultaat mailen in PDF. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden hierover, plus een 
eventuele prijsopgave. 


