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STEMPELS BESTELLEN
Heb je al een bestand? Upload het bestand dan direct via de            up          knop op de pro-
ductpagina. Let op! Je krijgt geen voorbeeldweergave te zien, maar het bestand wordt wel 
meegestuurd met je bestelling.

In deze infosheet vind je de belangrijkste aandachtspunten en tips voor het laten maken van een 
stempel. Op deze en de volgende pagina’s beantwoorden we de meest gestelde vragen rond het 
aanleveren van je bestand.
Belangrijk om te weten! We maken de stempel pas als we erop vertrouwen dat het resultaat 
goed is. Mocht dit niet zo zijn zullen we altijd contact opnemen om te overleggen.

pagina 1.  Stempels Bestellen
pagina 2. Maat bepalen
pagina 3. Bestanden aanleveren
pagina 6. Technische Specificaties

Wil je een ontwerp maken, opmeten of aanpassen? Klik dan op                                   Je komt dan 
in onze ontwerpomgeving. 

Aan de linker- of onderkant van het scherm vind 
je opties: 

Op je scherm zie je een raster. Binnen dit raster 
kun je het ontwerp maken en opmeten. Let op!
De ingegeven afmetingen op de productpagina 
zijn leidend! Wanneer je een stempel op formaat 10x10 ontwierp in de ontwerptool maar als 2x2 
besteld, zal deze worden verkleind naar dit laatste formaat.
Sommige producten zoals de zelfinktende stempels hebben geen raster maar een grijs veld met 
hierin een wit vlak ter grootte van het product. Dit witte vlak is dan het maximale werkgebied. 

Hier kies je uit een van de afbeeldin-
gen uit onze bibliotheek. Deze kun je 
zelf groter of kleiner maken

Hier voeg je een eigen tekst toe. 
Hierbij kun je kiezen uit de door ons 
geselecteerde lettertypes

Hier voeg je een eigen afbeelding 
toe. Bijvoorbeeld een logo of plaatje 
wat je vond op internet.

stempel ontwerpen

Heb je al een bestand? Upload het bestand dan direct via de            up          knop op de pro



Bij het formaat gaan we uit van de afmetingen 
van de afdruk. We meten het hoogste punt van 
links naar rechts (breedte) en van boven naar 
beneden (lengte). Wanneer deze niet geheel 
overeenkomen met elkaar nemen we de breedte 
als bepalende maat.  We rekken een afbeelding 
nooit uit.

Bij ronde stempels meten we op dezelfde 
manier en zijn lengte en breedte bepalend. 

MAAT BEPALEN

We kunnen je stempel maken in elk gewenst formaat. Maten worden op de volgende manier door 
ons berekend:

SPIEGELBEELD

Lever het bestand aan zoals je wil dat deze afdrukt. Wij maken de stempel in spiegelbeeld om zo 
weer tot een leesbare afdruk te komen

WITRUIMTE

Veel ontwerpen hebben op de achtergrond 
(wit)ruimte om het ontwerp. Deze ruimte telt NIET 
mee bij het bepalen van het formaat van de 
stempel. In het voorbeeld hiernaast is dus het 
deel wat met de rode stippellijn is omlijnd bepa-
lend voor de maat. De witruimte wordt gene-
geerd. In dit voorbeeld zou de juist maat dan 
4x3.8 cm moeten worden.



BESTANDEN AANLEVEREN
Vrijwel alle bestandsformaten zijn geschikt voor het maken van een stempel. Een .EPS / .AI of .PDF 
bestand heeft daarbij de voorkeur. Bestanden zoals .JPG, .TIFF en .PNG zijn ook om te zetten.
Wanneer je bekend bent met grafische software vind je op de laatste pagina specifieke aanlever-
specificaties. 

1. RESOLUTIE
We kunnen de stempel heel scherp en gedetaileerd maken. De kwaliteit van de afbeelding is 
hierbij belangrijk. Wanneer een afbeelding een beperkte resolutie heeft zie je rondom kleine blok-
jes.  

2. GEKLEURDE AFBEELDINGEN
Bij het maken van een stempel worden alle kleuren omgezet naar zwart/wit. Bij  afbeeldingen met 
meerdere kleuren zetten we deze om zodat een afbeelding zo herkenbaar mogelijk wordt.  

Tip! Zoom je bestand op je scherm in op het gewenste 
formaat. Wanneer de afbeelding dan scherp lijkt zal 
de stempel ook scherp zijn.



4. KLEURVERLOOP

3. WAT DRUKT AF?

Wanneer in een afbeeldingen kleuren overlopen van de ene naar de andere kleur of van dekkend 
naar transparant wordt deze omgezet naar 1 kleur. 

Bij het maken van de stempel gaan we er vanuit dat de donkere delen van de afbeelding afdruk-
ken. Indien je dit zou willen omdraaien kun je dit als opmerking aangeven bij je bestelling. 

De afbeelding wordt teruggebracht naar 1 
kleur en het logo wordt ook de afdruk.

De achtergrond drukt af terwijl het logo 
wordt uitgespaard. 

5. TEKENINGEN EN SCHETSEN
Tekeningen zijn doorgaans opgebouwd uit grijstinten. Als stempel wordt dit omgezet naar een 
zwart/wit beeld waarbij we zoveel mogelijk details proberen te behouden.



6. LETTERTYPES 
Teksten tot een puntgrootte van 10 pt kunnen goed omgezet worden naar een stempel. De lees-
baarheid verschilt echter per lettertype*:

Schreefloze letters Deze letters zijn het best leesbaar en kunnen vanaf een punt-
grootte van 10 pt. (ca 1.5mm hoog) goed worden omgezet. 

A a B b C c
Letter met schreef Deze letters zijn goed leesbaar en kunnen vanaf een puntgrootte 

van 11 pt. (ca 2mm hoog) goed worden omgezet. A a B b C c
Decoratieve letters Deze letters kunnen technisch goed worden omgezet, maar zijn 

door hun vorm minder goed leesbaar en herkenbaar. Details 
lopen sneller dicht met inkt. Daarom adviseren we hiervoor een 
minimale letterhoogte van 3mm.  

A a B b C c

7. DETAILS en LIJNEN
Stempels worden gemaakt met 1000 DPI. Dit betekent dat ze heel gedetaileerd kunnen worden 
gemaakt. Hieronder enkele stelregels.

Lijnen We adviseren lijnen of details niet dunner te maken dan 0.5pt. 
0,25 pt
0,50 pt
0,75 pt

Uitsparingen

Wanneer je een ontwerp hebt waarbij fijne elementen uitge-
spaard worden (in het voorbeeld wordt het vlak afgedrukt en 
blijft de cirkel en K open) Is het belangrijk dat de lijnen ca 1 mm 
dik zijn. Wanneer dit niet het geval is kan het zijn dat deze ruimte 
vol loopt met inkt en mee gaat afdrukken.

*Voor kleistempels adviseren we de hierboven geadviseerde lettergrootte x2 te doen. 
Bij koekstempels adviseren we x3 aan te houden. 
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Deze info is opgesteld voor mensen die ervaring hebben met het werken in grafische software. 
Zoals eerder aangegeven kunnen we ook stempels voor je maken wanneer je niet over deze kennis 
of software beschikt.

- Bestanden bij voorkeur als vectorbestand aanleveren in .AI, .EPS of PDF 
- De beoogde afdruk aanleveren in 100% zwart
- Kleurverloop of transparanten omzetten naar 100% zwart
- Tekst omzetten naar lettercontouren
- Minimale lijndikte 0.5 pt. Uitsparingen minimaal 1 mm dik.

6. DATASHEET TECHNISCHE SPECIFICATIES 


