
Aanleveren bestanden

vlaggen & masten

alu kaders

onderhoud masten

promotiemateriaal

spandoeken

eventvlaggen

belettering

nv CB Sport · Iz - Liersesteenweg 221 · B- 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. +32(0)15 24 22 00

verkoop@cbsport.be · www.cbsport.be
BTW BE 0448 910 555 · RPR Mechelen · KBC 733-2143939-75

swift-code KREDBEBB · iban BE05 7332 1439 3975

www.cbsport.be

Welk bestand?

Voor alle bedrukkingen lever uw bestanden aan als vectorieel bestand.
Bestanden mogen aangeleverd worden op schaal 1/10.
Een vector bestand bestaat uit lijnen en krommen die door punten met elkaar verbonden worden. Dit is 
ideaal voor tekeningen en logo's. Bij het vergroten verliezen ze geen kwaliteit.
Zet ook steeds uw lettertypes om naar krommen, outlines of contouren. Of lever het lettertypebestand mee 
aan. 

Voor een bedrukking in quadri (full color) of een bedrukking met foto's. 
Foto's bestaan uit pixels. Dit zijn zeer kleine vierkantjes tegen elkaar geplaatst. Zoveel te kleiner de 
vierkantjes, zoveel te hoger is de resolutie of de kwaliteit. De resolutie van foto's of full color moeten 
minstens 300 dpi bedragen. Bij grote formaten mag het aangeleverd worden aan min. 300 dpi op schaal 
1/10. Photoshop tiff, eps; hoge resolutie pdf; InDesign; hoge resolutie jpg

Het aanpassen van digitale bestanden kost tijd en geld. Vermijd extra kosten en lever je bestanden correct 
aan. 

Kort samengevat de verschillende bestandstypen:
Tekeningen met enkel tekst en illustraties (lijnen en volvlakken) schaal 1/10:
• Adobe Illustrator (ai - max CS5), Coreldraw (cdr - max 2018), vectoriële eps, vectoriële pdf
• teksten omzetten naar krommen / contouren
• zet uw kleuren in pantone coated (pms)
• bestand aanleveren zonder markeringen (snij-, registratietekens, markeringen, paginainformatie, ..) en 
bleed

Foto's
• Photoshop (psd - max CS5) of dergelijke - behoud hier de layers aub
• Losse foto's : high res jpg, tiff, bmp, ...
• Min. 300 dpi op schaal 1/10, liefst 600 dpi of hoger
• zet hier uw kleuren in cmyk

Gecombineerde opmaken
Voor de opmaak zie punt 1 en plaats / link hier uw foto's in.
Lever uw foto's apart aan volgens de beschrijvingen in punt 2. 

Via welke weg?

• per e-mail - tot 4mb
• via WeTransfer - gratis tot 20GB (cbpromo.wetransfer.com)
• op cd / dvd / mod / usb naar ons postadres
• kom met uw cd / dvd / mod / usb stick langs

Controle

Vooraleer wij de productie starten, krijgt u van ons een voorontwerp ter goedkeuring. De fabricatie start 
pas na uw akkoord op dit ontwerp, tenzij duidelijk anders overeen gekomen. 


