la vida solutions • voorwaarden aanleveren bestanden
Gelieve voor het plaatsen van uw bestelling, uw offerte via de verkregen link online goed te
keuren of uw akkoord per mail over te maken op de ontvangen offerte. Bij het plaatsen van uw
bestelling, gaat u automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden voor het aanleveren
van uw bestanden:
BELANGRIJK:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Opmaak enkel in Adobe Illustrator !
Opmaak autobelettering steeds op officiële technische tekening van de wagen (bij ons te verkrijgen)
Opmaak is opgemaakt in 3 of 4 lagen:
a. Laag met techniche tekening
b. Laag met raambestickering
c.
Laag met koetswerkbestickering
d. Laag met koetswerkkleur
Afbeeldingen die tot de rand van de wagen lopen, dienen voorzien te zijn van 10cm afloop langs iedere zijde
Kleurmodus CMYK
Kleurprofiel CMYK ISO Coated V2
Verzending van bestanden via WeTransfer.com

• technische tekening

De technische tekening kan op aanvraag bezorgd worden. Deze tekening staat op schaal 1/30 of schaal 1/10. Gelieve NIETS aan deze schaal te
wijzigen. Controleer steeds of de doorgestuurde tekening overeenkomt met de te beletteren wagen.

• kleurwaarden zwart

Zwart aan te leveren als C30% M30% Y30% K100%

• pantone kleuren

Pantone kleuren mogen gebruikt worden in het ontwerp en worden gesimuleerd met CMYK-inkten. Sommige Pantone kleuren kunnen niet met CMYKwaarden bereikt worden. Je kunt altijd als controle een kleurtest laten printen voordat we met de productie starten. Je dient dan rekening te houden met
enkele werkdagen extra productietijd. Gebruik GEEN RGB of RAL kleuren.

• overdruk

Overdruk controleren wij niet. Controleer dus steeds in je designprogramma, hoe je beeld er zal uitzien met overdruk. Illustrator - Indesign - Acrobat Pro:
Weergave > Voorvertoning overdruk

• logo’s

Logo’s moeten vectorieel zijn.

• foto’s

Foto’s lever je dubbel aan: 1x lage resolutie verwerkt in het ontwerp en 1x als aparte file in hoge resolutie. Bij foto’s die uitgesneden worden naar vorm,
voorzie je zelf een vectorieel knipmasker.

• lettertypes

Lettertypes zijn steeds om te zetten naar lettercontouren of sluit deze mee in.

BESCHIKT U NIET OVER DE NODIGE PROGRAMMA’S OF KNOWHOW?

Geen probleem! Ons grafisch team helpt je graag verder bij zowel het nakijken van de bestanden, het drukklaar zetten, of een volledige opmaak. Dit
doen we aan een uurtarief van 55 EUR per uur.

OPGELET:

Voor voertuigreclame en montageservice gelden er nog bijkomende afspraken. Deze kan u terugvinden op http://lavidasolutions.be/voorwaarden

