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Afloopgebied
• Maak de bestanden op met een afloopgebied van 3 mm rondom. Laat de 

achtergrond van het ontwerp doorlopen over het afloopgebied. Dit voorkomt 
witranden na het snijden. In het afloopgebied mogen geen teksten voorkomen. 

Kleurgebruik
• Maak full color bestanden op in CMYK.
• Gebruik voor diep zwart (rich black) de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en 

K100%. Gebruik diep zwart alleen voor grotere vlakken.
• Zorg dat de kleurdekking (het kleurpercentage van alle vier CMYK-kleuren bij elkaar 

opgeteld) in het ontwerp nooit hoger is dan 280%.
• Houd er rekening mee dat het gebruik van gekleurd papier invloed kan hebben op 

de kleuren van de bedrukking. 
• Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk 

(‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt namelijk in het uiteindelijke drukwerk. 

Tekst
• Tekst in het ontwerp altijd omzeten naar contouren/outlines.
• Gebruik geen lettergroottes van 6 pt of kleiner. 

Afbeeldingen en lijnen
• Gebruik afbeeldingen met een zo hoog mogelijke resolutie. Het liefst 300 dpi of 

meer, maar zeker niet minder dan 150 dpi. 
• Lijnen/strepen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen (witte lijnen op 

een gekleurde achtergrond) moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

Aanleveren
• Ontwerpen dienen als drukklaar pdf-bestand te worden aangeleverd met het PDF 

profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden mogen niet uit meerdere lagen bestaan. Als 
pdf niet mogelijk is dan kan ook in jpg- of tiff-formaat worden aangeleverd.

• Lever het bestand aan inclusief afloopgebied maar zonder snijtekens en 
printmarkeringen.

AANLEVERSPECIFICATIES ALGEMEEN

Visitekaartjes
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Visitekaartjes

Standaard visitekaartje en pvc-kaartje 
• De ontwerpen kunnen staand en liggend worden aangeleverd:

EXTRA AANLEVERSPECIFICATIES VISITEKAARTJES

       STAAND MODEL                   LIGGEND MODEL

voor

achter

voor

achter
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Visitekaartjes

Algemeen
• Voor een geschikt Spot-UV-ontwerp is professionele DTP-software nodig, zoals Adobe of 

Corel. Het is van belang dat het aan te leveren bestand de juiste PMS-kleur bevat.
• De Spot-UV mag niet meer 30% van het ontwerp bedekken. De minimale lijndikte is 1 pt.

Stapsgewijs
Voor ons voorbeeld gebruiken wij Adobe Indesign. Daarbij maak je voor de Spot-UV 
elementen aparte pagina’s aan, Wanneer het ontwerp twee zijden heeft zal het uiteindelijke 
bestand uit vier pagina’s bestaan:
• Pagina 1: het fullcolor drukwerk voor de voorzijde
• Pagina 2: het fullcolor drukwerk voor de achterzijde
• Pagina 3: de Spot-UV elementen van de voorzijde
• Pagina 4: de Spot-UV elementen van de achterzijde

Je gaat als volgt te werk:
• Ontwerp pagina 1 en 2 en maak lege pagina’s 3 en 4 aan.
• Selecteer van pagina 1 de elementen die met Spot-UV- lak bedekt moeten worden. 

Kopieer deze en plaats ze op dezelfde positie op pagina 3,
• Selecteer van pagina 2 de elementen die met Spot-UV- lak bedekt moeten worden. 

Kopieer deze en plaats ze op dezelfde positie op pagina 4.
• Maak een staal/swatch aan. Kies hiervoor in het palet ‘Stalen/Swatches’ voor ‘Nieuwe 

kleurenstaal/New swatch’. Maak nu een kleur aan en geef deze de volgende waardes: 
Cyaan: 0%, Magenta: 0%, Yellow: 0% en Black: 100%. Geef deze staal/swatch de naam 
‘Spot’. Pas deze straal toe op alle Spot-UV elementen op pagina 3 en 4. Je ziet nu dat 
de elementen in het zwart wordt getoond. Op het drukwerk zal dit zichtbaar zijn als een 
glanzende laag.

• Maak een PDF-bestand en sla deze op als PDF/x-1a:2001. 

Let op: Bij het positioneren van de SPOT UV is een minimale tolerantie van 0,5 mm toegestaan.

AANLEVERSPECIFICATIES SPOT-UV
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Visitekaartjes

Om cold-foil toe te passen in een ontwerp is professionele DTP-software nodig, zoals Adobe of 
Corel. Het is van belang dat het aan te leveren bestand de juiste PMS-kleur bevat.

Stapsgewijs
Voor ons voorbeeld gebruiken wij Adobe Indesign. Daarbij maak je voor de cold-foil 
elementen aparte pagina’s aan. Wanneer het ontwerp twee zijden heeft zal je uiteindelijke 
bestand uit drie pagina’s bestaan:
• Pagina 1: het fullcolor druikwerk voor de voorzijde
• Pagina 2: het fullcolor druikwerk voor de achterzijde
• Pagina 3: de cold foil elementen van de voorzijde
Let op: cold foil kan op slechts één zijde van het drukwerk toegepast worden! 

Je gaat als volgt te werk:
• Ontwerp pagina 1 en 2 en maak lege pagina 3 aan
• Selecteer van pagina 1 de elementen die met cold foil bedekt moeten worden. Kopieer 

deze en plaats ze op dezelfde positie op pagina 3
• Maak een staal/swatch aan. Kies hiervoor in het palet ‘Stalen/Swatches’ voor ‘Nieuwe 

kleurenstaal/New swatch’. Maak nu een kleur aan en geef deze de volgende waardes: 
Cyaan: 10%, Magenta: 0%, Yellow: 0% en Black: 20%. Geef deze staal/swatch de naam 
‘Foil’. Pas deze straal toe op alle cold foil elementen op pagina 3. Je ziet nu dat de 
elementen in het zwart wordt getoond. Op het drukwerk zal dit zichtbaar zijn als een 
metallic glans.

• Maak een PDF-bestand en sla deze op als PDF/x-1a:2001. 

AANLEVERSPECIFICATIES COLD-FOIL



WERKTEKENINGEN

         
         

Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

STANDAARD VISITEKAARTJE LIGGEND

85mm
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61
 m

m

55
 m
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_standaard_liggend.idml


WERKTEKENINGEN

         
         

Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

STANDAARD VISITEKAARTJE STAAND
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_standaard_staand.idml


WERKTEKENINGEN

         
         

Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

PVC / TRANSPARANT / ALUMINIUM VISITEKAARTJE

Materiaalbreedte

Ontwerpbreedte
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EINDFORMAAT
PAPIER ONTWERP (INCL. AFLOOP)

RADIUS INDESIGN 
TEMPLATEBREEDTE HOOGTE BREEDTE HOOGTE

PVC 86mm 54mm 92mm 60mm 3,14mm 

TRANSPARANT 86mm 55mm 92mm 61mm 3,14mm 

ALUMINIUM 86mm 54mm 92mm 60mm 2mm 

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_pvc-plastic.idml
https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_pvc_transparant.idml
https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_aluminium.idml


WERKTEKENINGEN

         

Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap 
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= vouwlijnen
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

KLAPKAARTJE STAAND
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_klapkaartje_staand.idml


WERKTEKENINGEN

         

Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap 
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= vouwlijnen
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

176 mm
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85 mm 85 mm

170mm

KLAPKAARTJE LIGGEND

  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visitekaartje_klapkaartje_liggend.idml

