
AANLEVEREN BESTANDEN: AUTOBELETTERING

MODEL VAN WAGEN:
U geeft bij bestelling het exacte type van wagen door. U ontvangt van XL Reklame een technische tekening van de wagen. Gelieve 
deze technische tekening grondig te vergelijken met de te beletteren wagen. Hou hierbij ook rekening met positie van ramen, 
schuifdeuren, achterdeuren, verhoogd, verlengd, ...U bent verantwoordelijk dat de opmaak op het juiste model van wagen wordt 
gemaakt. Als bij de belettering van de wagen blijkt dat de technische tekening niet overeenkomt met de te beletteren wagen, 
zullen de stickers mogelijks opnieuw gedrukt moeten worden, op uw kosten. 
Als de bezorgde technische tekening niet overeenkomt met de te beletteren wagen, zoekt u zelf het correcte model van wagen op 
de website www.ccvision.de/en/car-special. U mailt mij het correcte model (nummer) door en wij downloaden de tekening voor u. 
Wenst u zekerheid over het correcte model van wagen, moet u op voorhand met de wagen langs komen in ons atelier, zodat wij foto’s 
kunnen nemen van de wagen en de wagen kunnen opmeten. Enkel in dat geval draagt XL Reklame de verantwoordelijkheid dat de 
juiste technische tekening is gebruikt  voor de opmaak. 

OPMAAK DRUKKLARE BESTANDEN:
De opmaak moet gemaakt worden in Illustrator. Heeft u dit programma niet of kent u het programma onvoldoende, dan gaat u 
meteen naar de paragraaf “(gedeeltelijke) opmaak door XL”. Bij de opmaak dient u rekening te houden met alle onderstaande punten. 
Wordt er aan één van deze punten niet voldaan, zullen er extra opmaakkost van 55 EUR per uur bijkomen. Als de timing dit niet 
toelaat, wordt u van deze extra kosten NIET op voorhand verwittigd. 
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(GEDEELTELIJKE) OPMAAK DOOR XL:
Wenst u de bestanden door onze zorgen drukklaar te laten maken, of wenst u de opmaak (gedeeltelijk) door XL te laten maken, dan 
stuurt u alle gegevens en bestanden (afbeeldingen, gewenste layout, gewenst lettertype, tekst,...) en een korte omschrijving van het 
gewenste ontwerp door naar uw contactpersoon bij XL Reklame. U ontvangt een proefdruk van de de layout. U kan aanpassingen 
aan deze opmaak geven tot u volledig tevreden bent. Van zodra we uw akkoord voor druk hebben ontvangen, kan er een definitieve 
datum afgesproken worden voor de effectieve belettering. U betaalt voor de opmaak 55 EUR per uur. 
OPGELET: ook indien de opmaak door XL wordt gemaakt, bent u verantwoordelijk dat het ontwerp op de juiste technische tekening 
wordt gemaakt, tenzij u op voorhand met de wagen bent langsgeweest voor opmeting.

XL Reklame bvba • Battelsesteenweg 342 • 2800 Mechelen • 015 433 273 • info@xlreklame.be • www.xlreklame.be 
Alle werkdagen geopend van 9u tot 12u en van 13u tot 17u

De technische tekening wordt bezorgd op schaal. De vermeldde schaal mag NIET gewijzigd worden.
Er wordt gewerkt in 3 lagen: de “technische tekening” (de lijnen van de wagen) die u vergrendeld en waar u NIETS aan veranderd, 
de “belettering” (alle afbeeldingen, logo’s, tekst, foto’s,...) en een 3e laag “kleur wagen”. Enkel de elementen die in de laag “belettering” 
staan, worden gedrukt!
Wenst u te werken met window vision (geperforeerde stickers op ramen) dan zet u deze in een 4e (bovenste) laag!
Alle teksten worden worden omgezet naar lettercontouren!
Alle logo’s moeten vectorieel zijn!
Stickers worden steeds in CMYK gedrukt. Gelieve alle afbeelding in RGB om te zetten naar CMYK!
Foto’s/afbeeldingen levert u dubbel aan: 1x in lage resolutie verwerkt in het ontwerp en 1x (identiek hetzelfde als gebruikt in het 
ontwerp, maar dan) in hoge resolutie als aparte file. 
Foto’s, afbeeldingen, ... die uitgesneden worden naar vorm, voorziet u zelf van een vectorieel knipmasker! (Gelieve de foto’s NIET in 
photoshop bij te snijden/wegsnijding transparant te maken. We hebben een knipmasker nodig!)
Gelieve bij aflopende beelden (bv. een full wrap) een afloop van 10 cm (ware grootte) te voorzien langs iedere zijde
Het definitieve bestand wordt als Illustrator of als Illustrator PDF bezorgd aan XL Reklame. 

U werkt in 3 of 4 lagen!

Aan de laag “technische tekening” mag 
NIETS gewijzigd worden. 
Enkel wat in de laag “Belettering” of 
“Window Vision” staat wordt geproduceerd

OPGELET:
Gelieve NIETS aan de schaal te veranderen!
Alle teksten omzetten naar lettercontouren!
Logo’s moeten vectorieel zijn!

Afbeeldingen die aflopend 
worden gedrukt, voorziet 
u van een afloop van min. 
10 cm.
Afbeeldingen die naar vorm 
worden uitgesneden, voor-
ziet u van een vectorieel 
knipmasker


