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Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is goudfolie. Hieronder zie je 

hoe je het moet aanleveren.

Wat heb je nodig om een geschikt ontwerp aan te leveren? 

Om een geschikt ontwerp voor goud folie aan te leveren heb je ten eerste professionele DTP-software nodig, zoals Adobe 

InDesign, Illustrator of Photoshop.

Let op: De folie laag mag maximaal 30% van je ontwerp bedekken. De minimale lijndikte is 0,5 mm.

Stap voor stap Goud folie

Voor ons voorbeeld gebruiken wij Adobe Indesign. Wanneer je ontwerp 2 zijden heeft zal je uiteindelijke bestand uit 4 pagina’s 

bestaan. Je plaatst de full color voorzijde op pagina 1, de full color achterzijde op pagina 2, de Goud folie voorzijde op pagina 

3 en de Goud folie achterzijde op pagina 4. In de volgende stappen leggen wij je uit hoe je dit doet. 

Stap 1

Open je ontwerp en geef aan waar je de Goud folie wilt aanbrengen (zie afbeelding 1). Dit doe je door het logo of object te 

kopiëren waarop je de Goud folie wilt aanbrengen. Vervolgens plaats je het logo of object op de gewenste positie in een 

aparte pagina in het bestand, dus niet in het ontwerp van het basiskaartje. Verwijder de delen die je in goud folie wil laten 

uitvoeren op de hoofdpagina. Dit is om te voorkomen dat het ontwerp gaat kieren. Dit houdt in dat een klein randje is te zien 

tussen het folie en je ontwerp. 

Stap 2

In de nieuwe pagina plaats je enkel het beeld dat met de Goud folie moet 

worden bedrukt. Alles waar geen Goud folie moet worden aangebracht 

blijft wit. (zie afbeelding 2)

Afbeelding 1 – Goud folie aanbrengen in InDesign

Deze verwijder je.

Afbeelding 2 – Nieuwe pagina met Goud folie beeld
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Stap 3

Om goed onderscheid te kunnen maken tussen ‘Goud folie’ en ‘geen 

Goud folie’ moet je een staal/swatch aan maken. Kies hiervoor in het 

palet ‘Stalen/Swatches’ voor ‘Nieuwe kleurenstaal/New swatch’. Maak nu 

een kleur aan en geef deze de volgende waardes: Cyaan: 0%, Magenta: 

0%, Yellow: 0% en Black: 100%. Geef deze staal/swatch de naam ‘Foil ’ 

(zie afbeelding 3). Je ziet nu dat het object in het zwart wordt getoond. 

Dit zal niet zichtbaar zijn op het gedrukte visitekaartje.

Stap 4

Maak nu van het Indesign-document een PDF-bestand en sla deze op 

als PDF/x-1a:2001. Het document is nu klaar om naar ons te worden 

opgestuurd.

Let op: Bij het positioneren van de Goud folie is een minimale tolerantie 

van 0,5 mm toegestaan.

Afbeelding 3 – Palet ‘Kleur’ In Indesign


