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AANLEVERINSTRUCTIES ARTWORK

Voor een snel, probleemloos, niet kosten verhogend orderverloop moeten aangeleverde digitale bestanden aan een aantal 
eisen voldoen. Aangeleverde bestanden worden op een Apple werkstation verwerkt met behulp van Adobe Illustrator CS6 
/ CC14 / CC15.

De Basisbestanden van één label worden in Adobe Illustrator opgemaakt. Artwork dat met andere programma’s is gemaakt 
zal altijd geconverteerd moeten worden met de nodige risico’s. PDF bestanden zijn afhankelijk van hoe en waarvan ze gege-
nereerd zijn bruikbaar. Aangeleverde bestanden moeten in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

• Adobe Illustrator bestand, Encapsulated PostScript of High Res PDF.
• Alle gebruikte illustraties bijleveren (denk hierbij aan PSD / TIFF / EPS / JPG bestanden). Deze dienen minimaal

300 DPI te zijn.
• Bestanden aanleveren in CMYK + PMS kleuren. Voor het digitale drukwerk maken wij gebruik van het Pantone

Solid Coated kleuren boek. Indien u speciale huisstijl kleuren wenst, dan graag een kleurmodel meeleveren.
Ook verfstalen zijn mogelijk.

• Teksten omzetten naar lettercontouren of de benodigde fonts meeleveren in een map.
• Lijnen minimaal 0,3 pt dik.
• Afloop / bleed minimaal 3 mm.
• Diapositieve teksten niet kleiner dan 4 pt.
• Alle teksten en objecten dienen minimaal 2 mm verwijderd te zijn van de stansvorm (i.v.m. stanstolerantie).
• Voldoet uw etiket aan de juiste voorwaarden? Als u het niet zeker weet kunt u een kijkje nemen op de

onderstaande website. www.hetnieuweetiketteren.nl

ALGEMEEN

• Als het bestand dekwit bevat gaarne de kleur “White“ aanhouden en in overdruk zetten.
• De stanskleur aanmaken d.m.v. een steunkleur (spotcolor) met de naam “Stans“.
• De stansvorm in overdruk zetten met de juiste afmetingen.
• Meeste stansvormen die wij gebruiken hebben een radius van 3 mm.
• Alle teksten en objecten die 100% zwart bevatten dienen in overdruk gezet te worden.

AANLEVERINGSWIJZES

• Per E-mail als bijlage. Bestanden eventueel comprimeren. 
Ons E-mail adres is: infodenhaag@geostick.nl

• Via onze wetransfer: www.geostick.wetransfer.com 

BARCODES

Barcodes bij voorkeur aanleveren in zwart of een donkere kleur op een witte of lichte ondergrond. Gebruik nooit rood
voor de barcode. Rood wordt door de barcode scanner niet gelezen. Gebruik nooit diapositieve barcodes. Barcodes
dienen een minimale grootte te hebben (80%) om goed gescand te worden. Wanneer barcodes kleiner worden
aangeleverd, kunnen wij de leesbaarheid niet garanderen. Wij zetten barcodes in principe altijd zelf opnieuw in het
artwork met de specificaties die bij ons drukprocedé het beste resultaat geven. Wanneer wij niet aan uw barcode
mogen komen, dan kunt u dit melden bij het aanleveren van het artwork. Wij kunnen de leesbaarheid van de barcode dan
echter niet garanderen.
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BARCODES DIE WIJ KUNNEN MAKEN

 • EAN 8
 • EAN 13
 • GS1
 • UPC A
 • Code 128
 • Code 39
 • QR
 • Data matrix
 • Interleaved 2 of 5
 • Diverse andere barcodes

VDP (VARIABELE DATA PRINTING)

Met onze HP Indigo WS6600 digitale drukpers kunnen we uitstekend variabele data drukken (bijvoorbeeld etiketten 
met een oplopende nummering en/of barcode). Hiervoor hebben we een database nodig aangeleverd in Microsoft 
Excel. Deze database moet aan bepaalde eisen voldoen:

 • Alle variabelen van 1 etiket moeten op 1 regel komen. Alser 1000 etiketten gedrukt moeten worden, dan be- 
    staat de database dus uit 1000 regels.
 • Iedere variabele moet in 1 cel staan. Staan er dus 4 variabelen op een etiket, dan moeten er 4 cellen op 1  
    regel staan.
 • Als bepaalde series etiketten op aparte rollen moeten komen, dan graag iedere serie op een apart tabblad  
    zetten.
 • Verder is het van belang dat als er een barcode op het etiket moet komen, dat u het type barcode opgeeft.

Heeft u nog vragen over dit document en/of over uw aan te leveren Artwork, neem dan contact met ons op. Desgewenst 
kunt u op ons kantoor langskomen, dan kunt u met eigen ogen zien wat wij op het gebied van Artwork voor u kunnen 
betekenen.

Aanleverinstructies Artwork
 
Voor een snel, probleemloos, niet kosten verhogend 
orderverloop moeten aangeleverde digitale bestanden aan 
een aantal eisen voldoen.
  
Aangeleverde bestanden worden op een Apple werkstation 
verwerkt met behulp van Adobe Illustrator CS6 / CC14 / CC15. 
De Basisbestanden van één label worden in Adobe Illustrator 
opgemaakt. Artwork dat met andere programma’s is gemaakt 
zal altijd geconverteerd moeten worden met de nodige 
risico’s. PDF bestanden zijn afhankelijk van hoe en waarvan 
ze gegenereerd zijn bruikbaar. 

Aangeleverde bestanden moeten in ieder geval aan de 
volgende eisen voldoen:
• Adobe Illustrator bestand, Encapsulated PostScript  

of High Res PDF.
• Alle gebruikte illustraties bijleveren (denk hierbij aan PSD / 

TIFF / EPS / JPG bestanden). Deze dienen minimaal 300 DPI 
te zijn.

• Bestanden aanleveren in CMYK + PMS kleuren. Voor het 
digitale drukwerk maken wij gebruik van het Pantone 
Solid Coated kleuren boek. Indien u speciale huisstijl 
kleuren wenst, dan graag een kleurmodel meeleveren.  
Ook verfstalen zijn mogelijk.

• Teksten omzetten naar lettercontouren of de benodigde 
fonts meeleveren in een map.

• Lijnen minimaal 0,3 pt dik.
• Afloop / bleed minimaal 3 mm.
• Diapositieve teksten niet kleiner dan 4 pt.
• Alle teksten en objecten dienen minimaal 2 mm verwijderd 

te zijn van de stansvorm (i.v.m. stanstolerantie).
• Voldoet uw etiket aan de juiste voorwaarden?  

Als u het niet zeker weet kunt u een kijkje nemen op de 
onderstaande website. 
www.hetnieuweetiketteren.nl

Algemeen:
• Als het bestand dekwit bevat gaarne de kleur “White“ aan-

houden en in overdruk zetten.
• De stanskleur aanmaken d.m.v. een steunkleur (spotcolor) 

met de naam “Stans“.
• De stansvorm in overdruk zetten met de juiste afmetingen.
• Meeste stansvormen die wij gebruiken hebben een radius 

van 3 mm.
• Alle teksten en objecten die 100% zwart bevatten dienen 

in overdruk gezet te worden.

Aanleveringswijzes:
• Per E-mail als bijlage. Bestanden eventueel comprimeren. 

Ons E-mail adres is:  
clever@clever.nl

• Via onze wetransfer:  
www.clever.wetransfer.com  
 

Barcodes
Barcodes bij voorkeur aanleveren in zwart of een donkere 
kleur op een witte of lichte ondergrond. Gebruik nooit rood 
voor de barcode. Rood wordt door de barcode scanner niet 
gelezen. Gebruik nooit diapositieve barcodes. Barcodes 
dienen een minimale grootte te hebben (80%) om goed 
gescand te worden. Wanneer barcodes kleiner worden 
aangeleverd, kunnen wij de leesbaarheid niet garanderen. 
Wij zetten barcodes in principe altijd zelf opnieuw in het 
artwork met de specificaties die bij ons drukprocedé het 
beste resultaat geven. Wanneer wij niet aan uw barcode 
mogen komen, dan kunt u dit melden bij het aanleveren van 
het artwork. Wij kunnen de leesbaarheid van de barcode dan 
echter niet garanderen.

Barcodes die wij kunnen maken
• EAN 8
• EAN 13
• GS1
• UPC A
• Code 128
• Code 39
• QR
• Data matrix
• Interleaved 2 of 5
• Diverse andere barcodes
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• Alle variabelen van 1 etiket moeten op 1 regel komen. Als 

er 1000 etiketten gedrukt moeten worden, dan bestaat de 
database dus uit 1000 regels.

• Iedere variabele moet in 1 cel staan. Staan er dus 4 variabelen 
op een etiket, dan moeten er 4 cellen op 1 regel staan.

• Als bepaalde series etiketten op aparte rollen moeten 
komen, dan graag iedere serie op een apart tabblad zetten.

• Verder is het van belang dat als er een barcode op het 
etiket moet komen, dat u het type barcode opgeeft.

 
Heeft u nog vragen over dit document en/of over uw 
aan te leveren Artwork, neem dan contact met ons op. 

Desgewenst kunt u op ons kantoor langskomen, dan kunt u 
met eigen ogen zien wat wij op het gebied van Artwork voor 
u kunnen betekenen.
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SUBMISSION GUIDELINES ARTWORK

For a quick, hassle free, no cost increasing order process digital files need to be supplied with a number of requirements.
Delivered files are processed on an Apple workstation using Adobe Illustrator CS6 / CC14 / CC15.

Base files from one label are processed in Adobe Illustrator. Artwork created with other programs will always have to be 
converted with the appropriate risks. PDF files depending on how and where they are generated can be used. Supplied files 
need to anyway following requirements:

 • Adobe Illustrator file, Encapsulated PostScript or High Res PDF.
 • All the illustrations included ( PSD / TIFF / EPS / JPG files). These should be at least 300 DPI or more.
 • Files in CMYK + PMS colors. For digital printing we use the Pantone Solid Coated color book. If you require special  
       branding color please supply a color model. Also paint samples are possible.
 • Convert text to outlines if needed or includ the fonts in a seperate folder.
 • Lines at least 0.3 pt thick.
 • Bleed at least 3 mm thick.
 • Diapositive texts no smaller than 4 pt.
 • All texts and objects must be at least 2 mm from the diecut form (for diecut tolerance).
 • Does your label with the right conditions?

If you are not sure you can take a look at this website: www.hetnieuweetiketteren.nl

GENERAL INFORMATION

 • If the file contains opaque white color please name that color “White“ and put in overprint.
 • The diecut color in a spotcolor with the name “Stans“.
 • Put the diecut in overprint and with the right size
 • Most die cuts that we use have a radius of 3 mm.
 • All texts and objects that include 100% Black should be in overprint.

AANLEVERINGSWIJZES

 • By e-mail as an attachment. Possibly compress files.
    Our E-mail adress is: clever@clever.nl
 • wetransfer: www.clever.wetransfer.com

BARCODES

Barcodes are preferably supplied in black or dark color on a white or light background. Never use red for the barcode. Red is 
not detected by the barcode scanner. Never use negative barcodes. Barcodes should have a minimum size (80%) to get good
scan results. When barcodes are smaller delivered, we can not guarantee readability. Normally we put a new barcode in ac-
cording to our printing process. So you will get the best scan results. When for some reason we may not change the barcode
from the orginal file you need to let us know in your email. We can not, guarantee the legibility of the barcode.
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BARCODES THAT WE CAN PRODUCE ARE

 • EAN 8
 • EAN 13
 • GS1
 • UPC A
 • Code 128
 • Code 39
 • QR
 • Data matrix
 • Interleaved 2 of 5
 • Various other barcodes

VDP (VARIABELE DATA PRINTING)

With our HP Indigo WS6600 digital press we can excellent print variable data (labels with a serial number and / or barcode). 
For this we need a database delivered in Microsoft Excel. This database must meet certain requirements:

 • All variables from one label should be on one line. If 1000 labels have to be printed, then there is the   
    database with 1000 rules.
 • Each variable must be in one cell. If there are four variables on a label, then there must be four cells on one line.
 • If you need some series labels on separate roles, then please put each set in a separate tab.
 • Further, it is important that if there is a bar code on the label, you specify the type of barcode.

If you have any questions about this document and / or your delivered artwork, please contact us. If desired, you can come 
to our office, to see with your own eyes what we can do in the artwork.
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• Afloop / bleed minimaal 3 mm.
• Diapositieve teksten niet kleiner dan 4 pt.
• Alle teksten en objecten dienen minimaal 2 mm verwijderd 

te zijn van de stansvorm (i.v.m. stanstolerantie).
• Voldoet uw etiket aan de juiste voorwaarden?  

Als u het niet zeker weet kunt u een kijkje nemen op de 
onderstaande website. 
www.hetnieuweetiketteren.nl

Algemeen:
• Als het bestand dekwit bevat gaarne de kleur “White“ aan-

houden en in overdruk zetten.
• De stanskleur aanmaken d.m.v. een steunkleur (spotcolor) 

met de naam “Stans“.
• De stansvorm in overdruk zetten met de juiste afmetingen.
• Meeste stansvormen die wij gebruiken hebben een radius 

van 3 mm.
• Alle teksten en objecten die 100% zwart bevatten dienen 

in overdruk gezet te worden.

Aanleveringswijzes:
• Per E-mail als bijlage. Bestanden eventueel comprimeren. 

Ons E-mail adres is:  
clever@clever.nl

• Via onze wetransfer:  
www.clever.wetransfer.com  
 

Barcodes
Barcodes bij voorkeur aanleveren in zwart of een donkere 
kleur op een witte of lichte ondergrond. Gebruik nooit rood 
voor de barcode. Rood wordt door de barcode scanner niet 
gelezen. Gebruik nooit diapositieve barcodes. Barcodes 
dienen een minimale grootte te hebben (80%) om goed 
gescand te worden. Wanneer barcodes kleiner worden 
aangeleverd, kunnen wij de leesbaarheid niet garanderen. 
Wij zetten barcodes in principe altijd zelf opnieuw in het 
artwork met de specificaties die bij ons drukprocedé het 
beste resultaat geven. Wanneer wij niet aan uw barcode 
mogen komen, dan kunt u dit melden bij het aanleveren van 
het artwork. Wij kunnen de leesbaarheid van de barcode dan 
echter niet garanderen.

Barcodes die wij kunnen maken
• EAN 8
• EAN 13
• GS1
• UPC A
• Code 128
• Code 39
• QR
• Data matrix
• Interleaved 2 of 5
• Diverse andere barcodes

 
VDP (VARIABELE DATA PRINTING)
Met onze HP Indigo WS6600 digitale drukpers kunnen we 
uitstekend variabele data drukken (bijvoorbeeld etiketten met 
een oplopende nummering en/of barcode). Hiervoor hebben 
we een database nodig aangeleverd in Microsoft Excel. 

Deze database moet aan bepaalde eisen voldoen:
• Alle variabelen van 1 etiket moeten op 1 regel komen. Als 

er 1000 etiketten gedrukt moeten worden, dan bestaat de 
database dus uit 1000 regels.

• Iedere variabele moet in 1 cel staan. Staan er dus 4 variabelen 
op een etiket, dan moeten er 4 cellen op 1 regel staan.

• Als bepaalde series etiketten op aparte rollen moeten 
komen, dan graag iedere serie op een apart tabblad zetten.

• Verder is het van belang dat als er een barcode op het 
etiket moet komen, dat u het type barcode opgeeft.

 
Heeft u nog vragen over dit document en/of over uw 
aan te leveren Artwork, neem dan contact met ons op. 

Desgewenst kunt u op ons kantoor langskomen, dan kunt u 
met eigen ogen zien wat wij op het gebied van Artwork voor 
u kunnen betekenen.
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www.clever.nl

Minimaal 25 mm breed

Minimaal 30 mm breed


