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Aanleverinstructie bedrukte enveloppen 

U opent ons .pdf sjabloon. Dit sjabloon dient u te gebruiken om uw ontwerp in aan te brengen. Het 

formaat van dit bestand is opgebouwd in dezelfde afmetingen als de door u uitgekozen envelop. Ter 

herkenning hebben wij de afmetingen aan de zijkanten vermeld. De klepzijde is de opening van de 

envelop. De bedrukking wordt altijd aangebracht op de voorzijde (op de achterzijde van de envelop 

wordt de klep vastgeplakt). 

Ook ziet u dat er rondom op de envelop ruimte vrijgehouden moet worden. Dit gedeelte van de 

envelop kunnen wij niet bedrukken. Dit is in de meeste gevallen 8 mm, echter dit kan in bepaalde 

gevallen enkele milimeters afwijken. Het sjabloon is hierin leidend. Indien u toch een aflopend 

drukbeeld heeft of u wilt ook de achterzijde bedrukken, neem dan contact met ons op. Wij zoeken 

graag naar een passende oplossing voor uw ontwerp.  

Enkele tips voor uw vormgever: 

Vergeet niet het gebruikte lettertype en de afbeeldingen(en) aan te leveren, het lettertype als 

Postscript 1, of als OpenType font. Omzetten naar lettercontouren is ook een optie, maak dan wel 

eerst een kopie van het origineel i.v.m. eventuele aanpassingen. 

 

Eventueel aanwezige in pixels opgebouwde full color afbeeldingen zoals foto’s en/of logo’s moeten in 

CMYK staan (niet in RGB) en met een resolutie van minimaal 225 dpi en maximaal 300 dpi. Bij 

bedrukking in 1 of 2 kleuren dient het ontwerp middels PMS of Pantone-kleuren opgemaakt te worden. 

In het Microsoft Office pakket is het niet mogelijk druktechnische bestanden te maken. Deze 

bestanden geven onverwachte resultaten. Gebruik bijv. Adobe InDesign of andere DTP-software. 

Indien u meerdere artikelnummers in uw bestelling heeft: maak per artikel een apart bestand en geef 

deze een herkenbare bestandsnaam. 

Belangrijk: 

Enveloppenland.be heeft als doel een goed product te leveren en u als klant tevreden te stellen. Wij 

zijn echter niet verantwoordelijk voor inhoudelijke fouten in de door u aangeleverde bestanden zoals 

juistheid van de teksten en het goed tot uitdrukking komen van het ontwerp. 

Bij het nadrukken in 1 of 2 PMS-kleuren en/of full color in CMYK-kleuren dient u er rekening mee te 

houden dat de ondergrond (de kleur van het papier) invloed heeft op de uiting van de bedrukte 

kleuren. De aangebrachte kleuren zijn namelijk niet 100% dekkend. Een bedrukking op een witte 

ondergrond geeft altijd het beste effect.  

Let op: het uploaden van het bestand, of uw goedkeuring per email is definitief en bindend. Twijfelt u 

aan de kwaliteit van uw bestand(en) ? Dan adviseren wij u om de bestandscontrole als extra optie bij 

te bestellen.  

Uitleg over de optie bestandscontrole: 

U kunt deze optie bijbestellen als u het bestand door ons wilt laten controleren. Indien u hiervoor kiest, 

zullen wij u waarschuwen als het bestand niet correct is opgemaakt. Wij controleren het volgende:  

- Is het lettertype in het bestand ingesloten? 

- Is de kleuropbouw correct? 

- Is de resolutie juist? 
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Het controleren van uw aangeleverde bestand(en) gebeurt met Enfocus PitStop Server, volgens de 

specificaties “SheetCmyk_1v3” van de van Gent Workgroup, welke in België en Europa als standaard 

aanleverspecificaties geldt voor de grafische industrie. 

Als uw bestand voldoet aan de technische eisen zullen wij tot productie overgaan. Als het niet voldoet 

zullen wij u de verbeterpunten aangeven waarmee u het bestand kunt aanpassen. Wij zullen de 

enveloppen pas bedrukken nadat wij een correct bestand hebben ontvangen, of u ons per email 

goedkeuring geeft om ondanks deze aanmerkingen toch over te gaan tot bedrukking. 
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