
AANLEVERSPECIFICATIES 
VOOR HUISSTIJL

De meeste logo’s worden opgemaakt in 
Adobe Illustrator (.AI). Vanuit Illustrator 
kunnen bestanden omgezet worden in 
bijvoorbeeld een .PNG, .PDF, .JPG of .ESP.

Lever je logo a.u.b. aan in een van de
volgende bestandsvormen:

 .AI
   .PDF
 .ESP

Op de volgende pagina vind je de uitleg om zelf je ontwerp via Illustrator te maken.

 073 7600069
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Beschik je zelf niet over een high-res logo? Er is altijd iemand of een bedrijf 
die het logo heeft gemaakt. Vraag bij hen de bestanden op of bij een bedrijf 
waar je ooit eerder je logo hebt moeten aanleveren. 

Als dit allemaal echt niet mogelijk is, kunnen we kijken of we het bestand 
kunnen gebruiken als JPG of PNG. Er bestaat dan wel de mogelijkheid dat 
het logo iets gaat afwijken of niet 100% scherp is. We kunnen in dit geval 
samen kijken naar een oplossing.

Wat als ik deze bestanden niet heb?

• Zorg dat alle tekst in je ontwerp altijd 
omgezet is naar contouren/outlines of 
stuur de lettertypebestanden mee.
• Zorg dat het bestand is ingesteld in 
de kleurmodus CMYK op 300DPI*.
• Wanneer het bestand is omgezet in 
een PDF moet “bewerkingen in illustrator een PDF moet “bewerkingen in illustrator 
behouden” worden aangevinkt.
• Houd altijd rekening met een afloop van 
3mm en vul deze ook op met het ontwerp.

*DPI geeft de resolutie van je bestand aan. 
300DPI is een hoge resolutie. Dit betekent dat, 300DPI is een hoge resolutie. Dit betekent dat, 
hoever je het bestand ook inzoomt, het altijd 
scherp zal blijven. Zie de afbeelding rechts als 
voorbeeld.

Waar moet ik op letten bij het aanleveren van mijn bestand via Illustrator?

*HIGH-RES (blijft scherp hoe ver je ook inzoomt)

Om je op weg te helpen kun je een van onze templates downloaden 
via deliverybike.com/portfolio-item/stickers-aanleveren.
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Large Tassticker aanleveren:

Aan te leveren stickerformaat: 
220mm x 500mm (HxB)

Small Tassticker aanleveren:

Aan te leveren stickerformaat: 
220mm x 400mm (HxB)
Houd bij dit formaat wel rekening met
3mm afloop. Dit komt er nog bij.

Houd bij dit formaat wel rekening met
3mm afloop. Dit komt er nog bij.

XL Tassticker aanleveren:

Aan te leveren stickerformaat: 
220mm x 500mm (HxB)

XXL Tassticker aanleveren:

Aan te leveren stickerformaat: 
280mm x 500mm (HxB)
Houd bij dit formaat wel rekening met
3mm afloop. Dit komt er nog bij.

Houd bij dit formaat wel rekening met
3mm afloop. Dit komt er nog bij.

Hoe lever ik mijn bestand aan met Illustrator?
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Sticker schuine framebuis:
40mmx 250mm (HxB)

Het aanleveren van de sticker voor het promotiebordje 
wordt later in dit document uitgelegd.

Framestickers aanleveren:

LET OP - Op de Small, XL en XXL Tas gaan in totaal 2 stickers; aan de 
linkerkant en aan de rechterkant. Op de Large Tas gaan in totaal 3 stickers; 
aan de voorkant, de linkerkant en de rechterkant. Je hoeft voor alle kanten 
van dezelfde tas maar één ontwerp aan te leveren.

Op het frame van een DeliveryBike EVO4 zitten twee verschillende stickers.
Het promotiebordje en de framesticker op de schuine framebuis.

Houd bij dit formaat wel rekening met
3mm afloop. Dit komt er nog bij.
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LET OP - Aan de andere kant van de DeliveryBike zit de accu op de schuine 
framebuis. Dit betekent dat een van de twee grote framestickers op een zwarte 
achtergrond komt i.p.v. een witte. Zie het voorbeeld hieronder ter verduidelijking.

In het voorbeeld zie je dat het originele logo zwarte letters heeft. Dit is natuurlijk 
niet zichtbaar op de zwarte accu. Daarom is hier gekozen voor een diapositief 
logo. Dit houdt in dat de kleuren simpelweg omgewisseld zijn. Wat eerst zwart 
was, is nu wit. 

Het is dus aan jezelf om te bepalen of jouw logo goed zichtbaar is op een zwarte 
achtergrond. Als dat niet het geval is of je twijfelt is het verstandig om te kiezen 
voor een diapositief logo aan de kant van de accu.

Het omwisselen van de kleuren kun je makkelijk doen als je het originele Illustrator Het omwisselen van de kleuren kun je makkelijk doen als je het originele Illustrator 
bestand hebt van het logo. Ben je niet thuis in Illustrator? Dan helpen we je graag 
bij het maken van een diapositief logo!

Als je nog vragen hebt over de aanleverspecificaties kun je altijd een e-mail 
sturen naar marketing@deliverybike.com.

Diapositieve framesticker aanleveren:

Formaat framesticker:

Rechterkant Linkerkant
(kant van de accu)

Het aangegeven formaat voor de framestickers is de maximale hoogte en 
breedte die op de fiets geplaatst kan worden. Je hoeft dit vak echter niet 
helemaal vol te maken met jouw ontwerp als dat niet uitkomt. Stuur a.u.b. wel 
dit complete stickerformaat naar ons door als bestandsgrootte, met daarin 
jouw opvulling. Hier mag dus wat witruimte omheen zitten.

Het is overigens wel belangrijk om de sticker niet te klein te maken, omdat het 
logo dan niet meer duidelijk leesbaar is van een afstandje.
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Je kunt het Illustrator template voor de EVO4 downloaden. Hierin zijn de 
tasstickers, de framestickers en het promotiebordje al voorgetekend in het 
juiste formaat.

Let op dat je ontwerp niet helemaal
tot aan de roze rand komt. De roze rand 
is namelijk de snijlijn. Als je ontwerp te dicht
bij de snijlijn staat, kan dit er tijdens het bij de snijlijn staat, kan dit er tijdens het 
drukproces afvallen. Houd tenminste 3mm 
ruimte over.

Verder ben je helemaal vrij in het ontwerp 
voor dit bordje. Hou er wel rekening mee dat 
het, ook op afstand, goed leesbaar blijft!

Als je nog vragen hebt over de aanleverspecificaties kun je altijd een e-mail 
sturen naar marketing@deliverybike.com.

Sticker aanleveren:

Promotiebordje op de DeliveryBike EVO4

Achterop de DeliveryBike is ruimte voor een extra (promotie) sticker. Je kunt 
ervoor kiezen hier je logo te plaatsen of een tijdelijke aanbieding of quote onder 
de aandacht te brengen.

410mm

2
3
5
m
m




