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Bestanden kunt u op diverse manieren aanleveren:

1. Via de email, u kunt uw bestanden mailen aan info@hagenaarreclame.nl, onder vermelding van uw ordernummer. 
 De maximale bestandsgrootte is 10MB
2. Via een externe uploadpagina www.wetransfer.com, onder vermelding van uw ordernummer. 
 De maximale bestandsgrootte is c.a. 2000MB

3. U kunt ook het bestand op een DVD of CD branden en deze per post versturen aan:
 Hagenaar Reclame
 t.a.v. afd. DTP
 Lelystraat 61
 3364 AH Sliedrecht

 Let op!:
 1. Vermeld uw ordernummer en contactgegevens
 2. Laat ons weten wanneer u het pakketje / envelop naar ons verstuurd, wij kunnen onze planning daar  
  dan op instellen
 3. Let op dat dit een minder snelle methode is als 1 en 2. Bij spoedorders is het dus zaak om het digitaal  
  aan te leveren.

Bestandscontrole
Hagenaar Reclame controleert uw compleet opgemaakte bestanden op div. punten. Indien een fout wordt ontdekt in het door u 
aangeleverde bestand zal dit aan u gemeld worden. Taal en/of spelfouten zijn niet in deze controle opgenomen. 
Hagenaar Reclame kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallend resultaat welke veroorzaakt wordt door niet juist 
aangeleverde bestanden. Denkt u bijvoorbeeld aan onjuiste kleuromzettingen of kleuren, overdruk, rasters, resoluties,  
verlooptinten, lijndiktes, afmetingen, etc.

Bestandsformaten
 
Bestanden kunnen worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten:

Tips:

1. Gebruikt u Adobe Photoshop als opmaak programma? Exporteer uw document dan naar PDF om het bij ons  
 aan te leveren.
2. Andere bestandsformaten Microsoft Office bestanden: zoals Word, Publisher, Excel of Powerpoint kunnen niet gebruikt  
 worden als print/druklaar bestand. We kunnen deze bestanden wel proberen om te zetten, de kosten hiervoor worden van  
 te voren opgegeven! Let er op dat u de lettertypes meestuurt.

Fig.1 – Geschikte bestandstypen

Onze voorkeur gaat uit naar:

• Een PDF bestand
• Het bestand is opgemaakt op ware grootte
• Uw bestand heeft voldoende resolutie
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Kleuren
• Uw bestanden dienen bij voorkeur opgemaakt te worden met Pantone coated (solid coated) kleuren. Deze Pantone kleurcodes  
 moet u insluiten in uw bestand en bij de opmerkingen vermelden in uw bestelling. Bij bestanden die opgebouwd zijn in RGB of  
 CMYK kleuren, kunnen wij niet garanderen dat de kleuren van het eindproduct overeenkomen met uw verwachting (er is  
 geen referentie).
• Bij het toepassen van percentages van kleuren, moet u er rekening mee houden dat 10% de minimale waarde is. 
 Indien kleinere waardes worden gebruik bestaat de kans dat die kleur niet zichtbaar is op de bedrukking.

Product / leesafstand
Posters (< 10 mtr.)
Spandoeken (> 10 mtr.)
Tuinborden (< 10 mtr.)
Vlaggen
Beurswanden (< 10 mtr.)

Leesafstanden < 10 mtr.
Leesafstanden > 10 mtr.
Gewenste resolutie bij 1:1 (minimaal - gewenst)

150 - 300 dpi
75  - 150 dpi
150 - 300 dpi
75  - 300 dpi
150 - 300 dpi

150 - 300 dpi
75  - 150 dpi

Resolutie

Fig.2 – Resoluties, links fout en rechts goed

Tabel 1 – Keuzetabel resolutie
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Teksten omzetten naar outlines / contouren
U dient teksten altijd om te zetten naar outlines / contouren, als u dit niet doet bestaat dat kans dat wij het lettertype niet in ons 
systeem hebben en de lettertypes vervangen worden voor een ander lettertype. 

Overdruk en transparanties

Transparanties en overdruk dienen afgevlakt te worden, omdat deze een ongewenst resultaat opleveren.
Let er daarom ook op dat u tekst of beeld niet op overdruk heeft staan. 

Lijndiktes
Lijnen in uw bestand mogen niet dunner zijn dan 0,5mm.
Lijnen in een diapositief vlak moeten tenminste een dikte van 1mm hebben.

Fig.3 – Teksten omzetten naar outline, links fout en rechts goed

Fig.4 – Transparanties afvlakken, links fout en rechts goed

Transparantie
niet afgevlakt

Transparantie
wel afgevlakt



Resolutie
Een afdruk met te weinig beeldpunten (“pixels”) ziet eruit als een ouderwetse krantenfoto: grof en 
onscherp.
Ongeveer 250 dpi is de resolutie van een afdruk die wij als “gaaf en scherp” ervaren – ongeacht of het 
een pasfoto of een poster is. En omdat 200 dpi niet meteen heel slecht en 300 dpi niet heel veel beter 
is, kun je ook zeggen: voor een goede afdruk moet de resolutie tussen 200 en 300 dpi liggen.
Dit is dus de aanbevolen resolutie voor reclame-uitingen die van dichtbij bekeken worden.

Gaat u echter een ontwerp opmaken voor bijv. een spandoek van meer dan een paar vierkante 
meters en u gebruikt niet alleen vectoren in uw ontwerp dan zult u zien dat uw bestand heel snel 
heel zwaar wordt (veel megabytes). Dit maakt het voor u een langdurig proces om de bestanden 
naar ons te versturen maar voor het drukken van uw bestand is het ook niet ideaal.
Wij houden daarom een maximale bestandsgrootte aan van 100mb.

Zulke zware bestanden zijn ook eigenlijk helemaal niet nodig. Grafisch vormgevers zullen misschien 
verbaasd zijn om te horen dat 100 dpi de beste resolutie is voor een spandoek. 
Dit komt doordat een spandoek vaak van veraf bekeken wordt.  Van die afstand kunt u het verschil 
niet zien tussen 100 dpi en 300 dpi.

Zichtafstand

Wanneer de “zichtafstand” groter wordt, mag de resolutie aangepast worden volgens de hieronder 
afgebeelde tabel.

1 meter 100 dpi
1 tot 5 meter 70 dpi
5 tot 10 meter 50 dpi
10 meter 30 dpi

Wanneer u een opmaak maakt op 10% van het eindformaat gaan wij dit bestand naar 100% 
vergroten en moeten de beelden in het verkleind opgemaakte bestand dus 10x zoveel dpi hebben.



Hoe kan ik de resolutie van mijn bestand beoordelen?                 
Methhode 1 - Beoordelen op beeldscherm

U kunt uw productiebestand (bij voorkeur een pdf bestand) in Photoshop openen. Is het 
document opgemaakt op schaal? Verschaal deze dan eerst naar ware grootte. Zet in dit 
geval het vinkje bij “nieuwe pixels berekenen” uit.

 

Bij de laatste versies van Photoshop kunt u bij Weergave -> Afdrukgrootte het document 
bekijken op ware grootte. Dit is de snelste en de makkelijkste manier om uw document te 
beoordelen.
U bekijkt uw document nu alleen nog van dichtbij. Wordt uw reclame-uiting uiteindelijk van een 
aantal meter afstand bekeken dan is het minder erg als uw document een lage resolutie hee�. 
Hee� u de ruimte dan kunt u uw monitor van een afstand bekijken. Houd zoveel mogelijk 
dezelfde afstand aan als waarop uw reclame-uiting uiteindelijk zal worden bekeken. Hee� u 
hiervoor niet de ruimte ga dan verder naar methode 2 hieronder.

Methode 2 - beoordelen op print

Voor een uitgebreidere beoordeling kunt u ook kiezen om een gedeelte van het document op 
ware grootte te printen. Let erop dat u in het afdrukvenster de schaal op 100% zet. Als Photo-
shop aangee� dat alleen een gedeelte van het document zal worden geprint gee� u akkoord. U 
hee� nu een afdruk op ware grootte. Deze kunt u dan nu van een afstand beoordelen. Houd 
zoveel mogelijk dezelfde afstand aan als waarop uw reclame-uiting uiteindelijk zal worden 
bekeken.

Is uw resolutie te laag? Dan moet u waarschijnlijk op zoek naar een andere a�eelding of foto. 
Een onscherpe foto / a�eelding kan namelijk niet meer scherp gemaakt worden.


