
Om foutieve of ongewenste drukresultaten te voorkomen 
dient u bovenstaande richtlijnen nauwkeurig te volgen.

We kunnen u enkel een kwalitatief eindproduct 
garanderen als aan al deze regels wordt voldaan.

LOGO VECTORISEREN
Uw logo altijd in vectorieel formaat aanleveren (.ai, .eps of .pdf indien pdf werd 
aangemaakt vanuit Illustrator of Indesign). Lettertypes moeten ook steeds 
worden omgezet naar lettercontouren, zelfs de meest courante lettertypes. 
U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde fi les. 

INDIEN NIET GEVECTORISEERD
De grafi sche afdeling van PartySpace zal indien nodig uw NIET vectorieel logo 
omzetten naar vector (aan een meerprijs van 50€/u excl. btw) . 

KLEURGEBRUIK IN HET LOGO
Uw aangeleverde fi les dienen in CMYK te zijn opgemaakt. Logo en/of 
achtergrondkleuren moeten altijd gespecifi eerd worden met een Pantone* 
referentie. Zonder deze referentie kan Partyspace GEEN garantie** geven over 
de kleuren van de afgewerkte bedrukkingen. Zonder pantone referentie kan 
Partyspace NIET verantwoordelijk gesteld worden mocht het bedrukte resultaat 
niet voldoen aan uw wensen.

* U kan steeds langskomen bij Partyspace om een Pantonekaart te 
 raadplegen en uw kleuren te kiezen.
**  We zullen deze kleurreferentie zo dicht mogelijk proberen te benaderen. 
 Maar een exacte match kunnen we niet garanderen.

• Artwork altijd vectorieel aanleveren

• Ook lettertypes steeds omzetten naar lettercontouren

• Voor specifi eke kleuren steeds een Pantone / CMYK referentie meesturen. 

HOE LOGO AANLEVEREN?

Om foutieve of ongewenste drukresultaten te voorkomen 
dient u bovenstaande richtlijnen nauwkeurig te volgen.

We kunnen u enkel een kwalitatief eindproduct 
garanderen als aan al deze regels wordt voldaan.

• Grootte van foto’s: minimum 150dpi op 100%, bij voorkeur 300 dpi

• Goeie kwaliteit aanleveren = goeie kwaliteit van bedrukking

• Pas op voor copyright! 

HOE FOTO’S AANLEVEREN?
KWALITEIT VAN DE FOTO’S
Lever de beelden altijd in een zo hoog mogelijke resolutie (bij voorkeur 300dpi). 
Hoe hoger de resolutie van het originele beeld, hoe beter de uiteindelijke 
kwaliteit. Als de resolutie onder 150dpi zakt (op ware grootte), dan gaat dit ten 
koste van de kwaliteit. 
U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde foto’s.
(bijv. onscherpe foto’s zullen ook onscherp geprint worden). 

De grafi sche afdeling van PartySpace kan uw beelden een beetje bijwerken indien 
u dit wenst (contrasten aanpassen, kleine retouches doen, 
kleurcorrecties, ...). Deze aanpassingen gebeuren aan een meerprijs van 50€/u 
excl. btw. Het gecorrigeerde resultaat zal eerst aan u worden voorgelegd. Pas 
na uw defi nitief OK gaat dit in productie. Let op: onscherpe beelden kunnen NIET 
bijgewerkt worden tot een perfect scherpe foto.

AUTEURSRECHT
Bepaalde beelden zijn auteursrechtelijk beschermd. Als klant bent u steeds zelf 
verantwoordelijk in geval van niet rechtmatig gebruik van dergelijke beelden. 
M.a.w. Partyspace kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele 
inbreuken op dit auteursrecht.


