
Aanleverspecificaties: 
Stickers eigen ontwerp
Om de stickers met hoogwaardige kwaliteit te bedrukken is het belangrijk dat het ontwerp goed 

wordt opgemaakt. Wij zullen altijd vrijblijvend de bestanden controleren. Is het bestand niet in 

orde of is de kwaliteit laag? Dan sturen wij jou een e-mail met instructies zodat je het kan aan-

passen naar een juist bestand. Je kan het ontwerp ook door ons laten opmaken.

Kwaliteit van het drukwerk
Om de kwaliteit van het drukwerk te waarborgen hebben we het liefst dat het artwork aangele-

verd word in vectoren (vector bestand), oftewel een open bestanden. Een vector bestand kun je 

in elke grootte printen zonder dat je ooit kwaliteit verliest. Dit vector bestand kunnen wij dan 

weer aanpassen naar een gewenste formaat en de juiste kleuren.

Vaak worden de originele ontwerpen opgemaakt in de adobe programma’s zoals Illustrator, 

In-design en Photoshop. 

Deze bestanden hebben de volgende bestandsextensies:

.AI, .EPS, .INDD, .PSD, .PDF

.JPG en .PNG bestanden

Om de kwaliteit te waarborgen adviseren wij ontwerpen met een .JPG of .PNG exten-

sie met een hoge resolutie van 300 DPI op te sturen. Stuur je het ontwerp in JPG op? 

Dan krijgt de sticker ook dezelfde kleuren als hoe het bestand is opgestuurd. Dit 

komt omdat een JPG bestand een vaste kleur en achtergrond kleur heeft. Bij PNG 

bestanden kunnen wij vaak alleen de achtergrond kleur aanpassen.

Afloop gebied (3mm)
Om er voor te zorgen dat jouw ontwerp geen witte randen krijgt is het belangrijk dat 

het ontwerp wordt opgemaakt met 3mm afloop. Dit wil zeggen dat de sticker van 

40mm met een afloopgebied 46mm wordt (aan alle zijden 3mm extra). De stickers 

wordt dan schoon gesneden op 40mm. We hebben ook een leeg drukbestand die je 

als template kan downloaden. Deze template kun je vinden op de productpagina.



Lukt het niet om jouw ontwerp te uploaden via onze webshop?

Kun je het ontwerp niet oploaden via onze webshop? Dan is het ook mogelijk om de bestanden te 

sturen naar drukbestanden@kortingsticker.nl. Als het bestand te groot is om te verzenden kun 

je via www.wetransfer.com gratis bestanden e-mailen.

Het verloop

Als je kiest voor: Nee, ik lever het bestand correct aan

Zo gauw wij jouw ontwerp hebben ontvangen zullen wij de bestanden vrijblijvend controleren. Als 

de bestanden in orde zijn dan maken wij een gratis digitale proefdruk zodat je kan zien hoe het 

eruit komt te zien op stickers. Is het bestand niet in orde? Dan sturen wij jou een e-mail met 

instructies zodat je het kan aanpassen naar een juist bestand. Ook kunnen wij een leeg drukbe-

stand toesturen waar je zelf het ontwerp op kan plaatsen. Pas als je ‘akkoord’ gaat met de 

digitale proefdruk zetten wij deze door naar de productie. Na ‘akkoord’ op de digitale proefdruk 

wordt jouw bestelling binnen 2 werkdagen verzonden. 

Als je kiest voor: Ja, ik ontvang graag ondersteuning

Als je kiest voor ‘Ja, ik ontvang graag ondersteuning’ dan helpen wij jou met het opmaken van 

jouw ontwerp zodat die drukklaar is! Hierna sturen wij een gratis digitale proefdruk naar jouw 

e-mailadres. Pas als je ‘akkoord’ gaat met de digitale proefdruk zetten wij deze door naar de 

productie. Na akkoord op de digitale proefdruk wordt jouw bestelling binnen 2 werkdagen verzon-

den.      

Vragen?

Voor meer vrijblijvende informatie of hulp kun je ons bellen op 085 130 4010 of stuur een e-mail 

naar info@kortingsticker.nl. We staan voor je klaar en helpen graag!

Overzicht van alle mogelijke bestandsextensies:   

Heeft jouw logo een andere bestandextentie dan hierboven? 

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

.AI .EPS .INDD

.PDF .JPG .PNG

.PSD

Download eenvoudig een leeg drukbestand op de productpagina.

Deze kun je gebruiken als template voor jouw ontwerp.


