
Nu je branding klaar is en er weer super mooi bij staat is het ook handig om te weten waar alle bestanden nu voor zijn. En deze 
uitleg gaat je daarmee helpen!

UITLEG 
BESTANDEN & KLEUREN

.PNG
PNG staat voor Portable Network Graphics. PNG-afbeel-
dingen hebben een hoge kwaliteit en kunnen transparante 
achtergronden hebben, wat ze populair maakt voor logo’s, 
grafische illustraties en andere webafbeeldingen.

.PDF
PDF staat voor Portable Document Format en is een 
bestandsformaat ontworpen door Adobe om documenten 
te delen die op elke computer kunnen worden geopend en 
bekeken. Het is een standaardformaat dat wordt gebruikt 
voor het opslaan en uitwisselen van documenten, die bevat 
tekst, afbeeldingen, hyperlinks en formulieren.

.SVG
SVG  staat voor Scalable Vector Graphics het is een vec-
torafbeeldingsformaat gebruikt voor het weergeven van 
2D-afbeeldingen op webpagina’s. SVG-afbeeldingen wor-
den vooral gebruikt voor grafische elementen, zoals logo’s 
en tekeningen.

.AI
Een AI-bestand is een Adobe Illustrator-graphicsbestand 
dat vectorafbeeldingen bevat die door Adobe Illustrator zijn 
gemaakt. AI-bestanden kunnen worden geopend met Ado-
be Illustrator of door een aantal andere vectorillustratiepro-
gramma’s. En is ook uitermate geschikt voor printen

.JPG
Een jpg (of jpeg) staat voor Joint Photographic Experts 
Group en is een formaat die gebruikt wordt voor het 
opslaan van afbeeldingen JPEG is het meest gebruikte for-
maat voor het opslaan en delen van foto’s en afbeeldingen 
op het internet.

= WEB GEBRUIK = PRINT GEBRUIK

RGB CMYK PANTONE

KLEUREN

RGB staat voor Red, Green en Blue, wat 
verwijst naar de primaire kleuren die 
worden gebruikt in computerschermen. 
Het is een manier om kleuren weer 
te geven door de mix van deze drie 
kleuren. RGB wordt vaak gebruikt om 
afbeeldingen of video’s te bewerken en 
weer te geven.

 

CMYK staat voor Cyan, Magenta, Yellow 
en Key (Black). Het is een kleurver-
zadigingssysteem dat wordt gebruikt 
in drukwerk, waarbij elke kleur wordt 
gemaakt door een combinatie van deze 
vier primaire kleuren. Deze kleuren wor-
den gebruikt om afbeeldingen en tekst 
af te drukken, waardoor de kleuren die 
worden geproduceerd consistenter en 
realistischer zijn.

Pantone is een kleuridentificatiesysteem 
dat wordt gebruikt door ontwerpers, 
drukkers en andere professionals om 
kleuren te identificeren, te vergelijken, 
te communiceren en te reproduceren. 
De Pantone-kleurenpalet bestaat uit 
meer dan 1.100 kleuren, waarvan iedere 
kleur een uniek nummer heeft dat wordt 
gebruikt om de exacte kleur te identifi-
ceren.

Heb je vragen?  
Neem dan gerust contact  
op via info@puikepixels.com


