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Afloop voor afwerking in bestanden

Voor bijna alle afwerkingen op Printensignvoordeel.nl geldt 1 cm afloop per zijde. Het is niet nodig 
rekening te houden met extra ruimte voor bijvoorbeeld een zoom of pees.
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Belangrijk

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel: template-bestanden, canvasdoeken en drukwerk:

- Template-bestanden: hier werk je volgens het template en hoef je zelf geen extra afloop aan 
te brengen.
- Canvasdoek: kies je voor een 18 mm frame, dan is de afloop 30 mm rondom. Bij een 38 mm 
frame is de afloop 45 mm rondom. We gebruiken deze afloop voor de bevestiging van de print op het 
frame. Een klein gedeelte van ongeveer 1 cm is zichtbaar op de zijkant van het canvasdoek en de rest 
op de achterkant.
- Reclameposters, briefpapier, flyers, folders, brochures en visitekaartjes: afloop 3 mm rondom. 
Ook hiervoor kun je gebruik maken van de beschikbare templates.

Houd altijd 1 cm aan als veilige marge binnen het afgewerkte formaat bij producten die schoon- of 
contourgesneden worden. Bij een speciale afwerking (zoom, tunnel, etc.) van het product moet je 
rekening houden met een veilige marge van 2 cm. Plaats daarom geen belangrijke beelden, logo’s en/
of teksten binnen deze marge omdat dit eventueel verloren kan gaan bij een afwijking in het snijden 
of afwerken van het product. Voor al ons drukwerk en producten van de labellijn geldt een veilige 
marge van 3 mm.

Zorg ervoor dat je afloop niet wit is, maar laat je kleur of afbeelding doorlopen. Afloop vragen we na-
tuurlijk niet voor niets, er is een kleine tolerantie nodig en zo voorkom je witte randen op je print. Een 
witte print of achtergrond is uiteraard een uitzondering hierop.

Last but not least: lever je bestanden zónder snijtekens aan.
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Stap 3

Er verschijnt een pop-up venster met de titel New Swatch (Nieuwe staal) in beeld. Deze geef je de 
naam Cutcontour, bij type kies je voor Spot Color (Steunkleur). Klik dan op OK. De kleur kies je zelf en 
het kan helpen een kleur te kiezen die afwijkt van het ontwerp. Zo zie je de snijlijn altijd goed. Meestal 
wordt hier 100% Magenta voor gebruikt. Welke kleur je ook kiest, we printen de snijlijn niet mee. Dat 
komt omdat je het cutcontour aangeeft met een steunkleur.
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Handige Tips

- Gebruik alleen de naam Cutcontour in je bestand. Beschrijvingen als Cut contour of steun-
kleur Cutcontour geven een foutmelding in de upload.  

- Plaats geen cutcontour buiten het tekengebied en zorg dat deze niet door de afloop of andere 
tekengebieden lopen.

- Laat de kleur van je ontwerp doorlopen rondom je aangemaakte contour om witte randen te 
voorkomen.

- Zorg ervoor dat je cutcontour altijd 100% dekking heeft en je de kleurtint van deze staal/
swatch op 100% zet anders verdwijnt deze in je bestand. 

- Zet de uitlijning van je cutcontour altijd naar het midden. Bij uitlijning naar binnen of buiten 
maakt ons systeem er een dubbel contour van en kunnen we je print niet goed produceren.

- Lever per tekengebied één sluitend contour aan, tenzij je binnen dit contour een of meer-
dere uitsparingen wilt. Dan geef je deze ook aan met een Cutcontour. Een ontwerp aanleveren met 
meerdere contouren is alleen mogelijk bij Freesletters, Stickervellen en Vinylstickers met een kisscut 
afwerking.

Let op: zet je cutcontour nooit in een vergrendelde of niet-afdrukbare laag! In deze type lagen wordt 
je cutcontour niet uitgelezen.


