
AANLEVEREN BESTANDEN: STICKERS

OPMAAK DRUKKLARE BESTANDEN:
De file moet aangeleverd worden als PDF op ware grootte (niet als JPEG!!!) (exporteer PDF als drukwerkkwaliteit). 
Voorzie 3 mm afloop langs iedere zijde. Gebruik steeds kleurmodus CMYK. Er wordt altijd met CMYK inkten gedrukt. 
Gelieve lettertypes om te zetten naar contouren en geplaatste beelden te embedden.  
Indien stickers naar vorm moeten worden uitgesneden levert u de contourlijn vectorieel (.eps, .ai) aan in een aparte 
laag.  Uitsnijding naar een speciale vorm is niet mee inbegrepen in de prijs. U dient op voorhand de uitsnijvorm door 
te sturen, zodat een meerkost kan berekend worden. De meerkost is o.a. afhankelijk van het aantal vectoriële punten. 
Bij het snijden van stickers is er een snijmarge van 1 à 2 mm. Daarom voorziet u altijd een afloop! Het formaat van het 
gesneden bord kan bijgevolg eveneens een paar mm groter of kleiner zijn. Dit kan niet vermeden worden. Als u geen 
afloop bij het ontwerp voorzien heeft, kan er mogelijks aan de zijkanten een witte rand ontstaan. 
 
Indien de files niet correct worden aangeleverd, komen er grafische kosten bij van € 55 per uur, met een minimum 
van 30 €. Als de productietijd dit niet toelaat, wordt u hier niet op voorhand van verwittigd. 
Drukklare bestanden tot 5 MB verzendt u per email. Voor bestanden groter dan 5 MB brengt u een USB-stick/CD-rom 
langs of u u bezorgt ons de bestanden via xlreklame.wetransfer.com

OPGELET: Files die drukklaar door u worden bezorgd, worden door ons niet automatisch nagekeken. U bent 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelden, het omzetten van de lettertypes, het correcte formaat, het voorzien 
van de afloop, de juiste kleurinstellingen, ... Blijkt na de productie dat er toch iets niet in orde is (bv. een beeld van 
slechte kwaliteit of tekst dat in een ander lettertype staat) kan XL Reklame hier in GEEN geval verantwoordelijk gesteld 
worden. Wenst u dat wij dit op voorhand nakijken, dient u dit bij bestelling te vermelden. U betaalt dan een extra op-
maakkost van 55 EUR per uur, met een minimum van 30 EUR. 

(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,...)  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 de sticker in 
productie en begint de leveringstermijn van 5 werkdagen. U betaalt voor de opmaak 55 EUR per uur. 

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

Formaat sticker: 100 mm x 100 mm

Aangeleverde PDF is 3mm langs iedere 
zijde groter: 106 mm x 106 mm

Alle lettertypes MOETEN 
omgezet zijn naar lettercontouren!!!

Blijf met tekst en logo’s 
min. 3 mm van de rand!


