
 
 

 

 

 

 

AANLEVERSPECIFICATIES GOUDSE IJSBAAN 2021 

Hieronder vind je de aanleverspecificaties voor de  

Goudse IJsbaan. Opgenomen zijn de meest  

voorkomende uitingen zoals logo’s, boarding en vlaggen  

incl. algemeen aanvullende informatie. Je kunt  

het artwork voor 1 december 2021 aanleveren bij:  

yorinn@grandcanyon.nl 
   

LOS LOGO  

Drukwerk | 300 dpi | .EPS | CMYK (full color) 

Online media | 72 dpi | Jpeg, Gif of PNG | RGB kleuren  

 

* Waar mogelijk alle bovenstaande soorten aanleveren.    

BOARDING PER ENKEL BORD (194x70 cm) 
 MASTVLAGGEN MET OPEN ZOOM  

Aan te leveren formaat (bxh): 1960 mm x 720 mm  

Dit is incl. 10 mm afloop aan alle zijdes,  

oftewel rondom. 

Eindformaat (bxh): 1940 mm x 700 mm 

 
 

Aan te leveren formaat (bxh): 105 x 309,5 cm 

Dit is incl. 2,5 cm afloop aan de linker-, rechter- en 

onderzijde, 7 cm aan de bovenzijde.  

Eindformaat (bxh): 100 cm x 300 cm   

Let op; Geen tekst en of belangrijke informatie plaatsen in 

de bovenste 12 cm van de vlag.    

   

Bestandstype:  

Voorkeur: (Certified) PDF met snijtekens 

Anders: IDD, EPS, JPEG 
 

 

Bestandstype:  

Voorkeur: (Certified) PDF zonder snijtekens 

Anders: EPS, JPEG  
 

LET OP:  

* Wanneer je meer dan één bord of vlag afneemt waarvan de opdruk anders is dan de eerste gaat onze voorkeur uit naar 

het aanleveren van meerdere bestanden. Per bord of vlag lever je één bestand aan met bovenstaande afmeting. Meerdere 

borden (bij bijv. ‘8M boarding’) of vlaggen niet samenvoegen in één PDF of één bestand.  



 
 

 

 

 

 

ALGEMEEN;  

BESTANDSTYPE  

We wijzen u erop dat alle bestanden met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/ contouren moeten worden 

aangeleverd.  Bij het aanleveren van een drukwerkbestand gaat onze voorkeur uit naar een (certified) PDF met snijtekens 

(afgezien de mastvlaggen). Indien u afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van (minimaal) 150 DPI voor 

grootformaat drukwerk (boarding).  

 

KLEUREN 

Kleuren Full color (4/0 - 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK. Note: U dient altijd bij full color drukwerk 

PMS kleuren om te zetten naar CMYK. De maximale kleurdekking bij full color drukwerk is ongeveer 280%. Wanneer u 

bijvoorbeeld zwart in full color opmaakt, let dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan, 100% magenta, 

100% yellow en 100% black. Als zwart echt diep zwart moet zijn, voegt u 10% toe bij C, M en Y, dus dan krijgt u: 10%C 

+10%M + 10%Y +100%K. Maar nooit voor zwarte teksten. Een mix van 400% (dus hoger dan 280%) kan vlekken en andere 

storende factoren in het drukwerk veroorzaken. Aanbevolen wordt om niet meer dan 280% kleurdekking te geven bij CMYK. 

%C + %M + %Y + %K 

 

TRANSPARANTIES EN OVERDRUK 

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt.   

Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat 

er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. 

die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. (let op: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of 

overdruk is geheel op eigen risico.)  

 

In Indesign en Illustrator kunt u overdruk rechtstreeks verwijderen in het pallet ‘kenmerken’. Transparaties kunt u in Illustrator 

direct afvlakken via menu ‘object’. In Indesign maakt u een profiel aan onder het menu ‘bewerken > voorinstellingen 

transparanties afvlakken’. U kiest daar de regelen (hoge resolutie) en klikt op ‘nieuw’ en geeft u bestand een naam. Zet dan 

de eerste schuif van 100% naar 75%. Het overige mag blijven staan en vink vervolgens in het onderste vakje complexe regio’s 

bijknippen’ aan. Bevestig met ‘ok’. Vervolgens exporteert u het bestand naar PDF en kiest u in het PDF-menu bovenaan bij de 

preset PDF/X-1a:2001 en bij de menu’s aan de linkerzijde bij advanced voor de nieuw aangemaakte afvlakker. Let op dat PMS 

en transparanties niet samen gaan via deze methode. De PMS dient dan al omgezet te zijn naar CMYK in het bronbestand.  

 

LIJNEN 

Indien u gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 punts. Negatieve lijnen moeten tenminste 

een dikte van 0,5 punts hebben.   

 


