
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aanlevering artwork specificaties PPC B.V.  
 
Ontwerp/opmaak van de kaart 
De netto ISO-afmeting van een kaart is 85,72 mm x 54,03 mm.  
 
Voor het totale artwork hebben we echter “overvul“ nodig.  
Dit betekent dat het artwork aan alle zijden van de kaart minimaal 2.5mm (advies is 3mm) dient door te lopen, dit 
vanwege de benodigde marge bij het stansen van de kaart. 
 
 
Aanlevering drukbestand 
Wij ontvangen uw bestanden bij voorkeur als een PDF van drukwerkkwaliteit.  
De belangrijkste instellingen hiervan zijn:   

 compatibiliteit Acrobat 5 (PDF 1.4) 
 minimaal 300 dpi 
 fonts ingesloten 
 vermelding van snij- en aflooptekens.  

In het drukbestand geen presentatiemasker (ronde hoeken), magneetstrip, chip, of personalisatiegegevens opnemen!  

Voor het aanleveren van digitale bestanden kunt u gebruik maken van e-mail (boven 10MB graag via Wetransfer)  

Houdt u bij het ontwerp rekening met de volgende specifieke kenmerken van het offset druk- en lamineer proces:   
 Altijd raster 60 (150LPI) gebruiken. Minimum raster 10%.  
 Om de kans dat een kleur bij het drukken volledig wegvalt geen kleurtinten kleiner dan 10% gebruiken  
 Door het lamineren van de passen kunnen kleurafwijkingen van ongeveer 10% ontstaan.  
 Metallic inkten zoals goud/zilver/brons worden in zeefdruk gedrukt; raster 28 (in cm). Bij deze druktechniek is 

het vanwege de beperkte mogelijkheid van raster 28 nagenoeg niet mogelijk een verloop te drukken. 
 Fijn drukwerk (zoals kleine lettertypes op kaarten) is niet altijd geschikt om in metallic te drukken.  

Vooraf overleg hierover is wenselijk.  
 Geen lijn als ‘formaat kaart’ in het bestand aanbrengen. De lijn wordt dan half afgedrukt op de pas. 

De magneetstrook is 12,7 mm en begint 4 mm vanaf de bovenzijde van de kaart.  
In verband met toleranties moet men 0,5 mm boven en onder de magneetstrook vrijhouden.  

 Geen lijn of balk of formaat magneetstrip of chip in het bestand aanbrengen.  
De magneetstrip of chip niet uitsparen in het artwork. 

 Indien een handtekeningveld moet worden aangebracht middels zeefdruk, verzoeken wij u deze in een 
aparte layer, gepositioneerd, aan te geven. Graag de vermelding van schrijfveld bijvoegen. 
 

Het kan uiteraard voorkomen dat er geen PDF bestand kan worden aangeleverd. In dat geval stuurt u ons uw open 
bronbestand en maakt een DTP-er het bestand drukgereed.  
Wij zijn dan wel genoodzaakt om gemaakte reprokosten aan u door te berekenen. In geval van twijfel of 
onduidelijkheid is altijd vooraf overleg mogelijk. Dit om mogelijke problemen in de productie/verwerking te 
voorkomen.  
 
De volgende pagina laat een voorbeeld van een opgemaakt drukbestand zien. 
De binnenste snijlijnen in de hoeken van de PDF geven de stanspositie weer.  
De buitenste lijnen geven de overvul aan. 
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