
ALLE templates worden opgemaakt in Adobe Illustrator. Gebruik dus indien mogelijk ook 
Illustrator voor de plaatsing van uw ontwerp (GEEN Photoshop of Indesign). Hou ook re-
kening met volgende richtlijnen bij de opmaak van uw ontwerp:

• Bewaar als CMYK-document. (Menu Bestand, documentkleurmodus, CMYK)
• Alle lettertypes omzetten naar lettercontouren (Mac: CMD+SHIFT+O, Windows: CTRL + 

SHIFT + O).
• Alle gelinkte afbeeldingen / logo’s meesturen of insluiten op de template.
• Plaats alle grafische opmaak in de laag “YOUR DESIGN”
• High-Res-pdf aanleveren.

Wanneer het ontwerp naar de productie wordt doorgestuurd, wordt eerst gecontroleerd 
of deze correct werden opgemaakt. Alles wordt telkens omgezet naar de Illustrator-
templates. Bij opmaak in Photoshop of Indesign kunnen echter een aantal problemen 
optreden bij de omzetting naar Illustrator.

PHOTOSHOP:

• Photoshop is GEEN vectortoepassing. Bij het vergroten naar ware grootte kan dus 
pixeling ontstaan als er niet met de juiste resoluties wordt gewerkt. Voor afbeeldingen 
is dit 300dpi (op ware grootte!), tekst en logo’s zijn bij voorkeur ALTIJD vectorieel.

• De ontwerptemplates worden opgemaakt in meerdere lagen. Alle logo’s, tekst en 
afbeeldingen worden op de laag “YOUR DESIGN” geplaatst. Bij opmaak in Photoshop 
vallen die lagen weg.

INDESIGN:

• De ontwerptemplates worden vanuit Illustrator opgeslagen als pdf. Dit kan niet worden 
geopend in Indesign.

• Bij het afzonderlijk opmaken van elk vlak in Indesign moeten logo’s en/of afbeeldingen 
steeds afzonderlijk worden meegestuurd. Indesign kan immers geen elementen 
insluiten.

• Bij het exporteren van opmaakbestanden vanuit Indesign naar pdf is de kans zeer 
groot dat afbeeldingen worden verkapt wanneer deze pdf wordt geopend in Illustrator.

Bij het opslaan van uw ontwerp als pdf houdt u rekening met volgende zaken:

• Extra afloop rond de templates is niet nodig wanneer u uw ontwerp opmaakt in 
Illustrator. De afloop is voorzien in de templates zelf.

• Sla de pdf op in hoge resolutie. Hierbij worden eventuele afbeeldingen niet 
gedownsampled.

• Zorg ervoor dat het ontwerp wordt opgeslagen als CMYK-document.
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EXTRA RICHTLIJNEN BIJ DE OPMAAK VAN UW ONTWERP:

• JPG-afbeeldingen moeten steeds aangeleverd worden met een resolutie van 300dpi 
op ware grootte. Let op: de templates werden opgemaakt op 1/10. Dit betekent dus 
in principe dat de afbeelding in de template een resolutie zal hebben van 3000dpi. 
Afbeeldingen vanuit Google zullen dus niet voldoende zijn. Bovendien rust op alle 
afbeeldingen in Google auteursrecht. Op het schenden van dit auteursrecht staan zware 
sancties! Wanneer u toch afbeeldingen van Google wilt gebruiken, kan Partyspace 
niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele klachten voor het schenden  
van  auteursrechten.

• Zorg steeds voor volledig ingevulde templates. What you see is what you get! Wanneer 
u de templates opent in Illustrator, krijgt u alle nodige informatie voor het vervolledigen.

• Bij aanlevering van het ontwerp door de klant, controleren wij enkel op de technische 
correctheid van het ontwerp (vector, resolutie, kleur). Alle door ons opgemaakte 
ontwerpen moeten ook steeds door de klant worden gecontroleerd op spel- en/of 
zetfouten. Na finale goedkeuring kan Partyspace dan ook niet meer verantwoordelijk 
worden gesteld hiervoor.

• Respecteer steeds een maximale inktbezetting van 275%. De som van de afzonderlijke 
kleurkanalen (Cyaan, Magenta, Yellow, Black) mag dit dus niet overschrijden!

• Partyspace beschikt over een eigen grafische afdeling. Wij kunnen, voor een meerprijs 
vanaf 41,32 euro (excl. btw), uw ontwerp volledig volgens uw wensen opmaken. U levert 
gewoon de nodige teksten, logo’s en beelden aan (volgens de correcte resoluties - vector 
voor logo’s en tekst, en 300dpi op ware grootte voor afbeeldingen). Alles wordt tot in 
de puntjes gecontroleerd en uitgewerkt. Wanneer u ervoor kiest om met een eigen 
ontwerpbureau samen te werken, moeten alle bovenstaande richtlijnen nauwgezet 
worden toegepast. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
aangeleverde bestanden.

• Voor specifieke (huisstijl)kleuren vragen wij steeds een Pantone-referentie. Zo kunnen 
we eventuele kleurverschillen vermijden. Zonder Pantone-referentie worden de CMYK-
waarden opgegeven, maar dit biedt geen 100% kleurgarantie.
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