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Logo

Het logo is het belangrijkste element in de merkstijl van CliniClowns.  
Er zijn versies van het logo voor verschillende formaten en speciale varianten 
voor verschillende technieken, zoals drukwerk of beeldscherm.

In dit document noemen we de rode neus ‘het beeldmerk’ en
het woord ‘CliniClowns’ noemen we het ‘woordmerk’.

beeldmerk woordmerk
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Om het logo goed te kunnen toepassen zijn er 
een aantal punten om rekening mee te houden.

Vrije ruimte rond het logo
Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het logo en plaats geen 
teksten en andere elementen dichtbij het logo. En let op een 
ruime afstand t.o.v. de rand van het middel (i.v.m. snij-marge). 
In het logo-bestand is een minimale marge aangegeven.  
Deze staat ongeveer gelijk aan de ‘n’ uit het woordbeeld.

Minimale grootte
Maak het woordmerk van het logo niet kleiner dan een 
hoogte van 2 mm, dit in verband met beperkte leesbaar-
heid van te kleine letters van het woordbeeld.

Elk (A-)formaat heeft een logo-grootte als uitgangspunt:

Formaat   Logo-grootte
A1 (594 x 841 mm)   180%
A2 (420 x 594 mm)   120% 
A3 (297 x 420 mm)   90%
A4 (210 x 297 mm)   60%
A5 (148 x 210 mm)   45%
A6 (105 x 148 mm)   35%

(Deze percentages gelden voor alle 4 uitvoeringen van het logo)

LOGO BASICS Plaatsing en positie
Plaats het logo in een hoek en aan de linker kant.
Bij correspondentie staat het logo meestal bovenaan  
en bij communicatiemiddelen meestal onderaan.  

Uitzondering
Als standaard hanteren we altijd A-formaten.  
Bij afwijkende formaten (zoals een ovale sticker)
en smalle formaten (een banier) centreer je het logo.

min.
2 mm
hoog



Drukwerk: CC_BASIS_1 Zwart-wit.eps

Extra: CC_BASIS_1A PMS_1Kleur.eps

Extra: CC_STAPEL_3A PMS_1Kleur.eps

Extra: CC_LIJN_2A PMS_1Kleur.eps

LOGO VARIANTEN
Onderstaande punten helpen je om te bepalen welke variant  
van het logo je nodig hebt. De ‘Roze’ aanduiding is onderdeel  
van de naamgeving van het betreffende logo-bestand. 

Liggend of staand
Gebruik altijd het liggende ‘Basis’ logo. Als het formaat  
van de ondergrond ‘langwerpig in de hoogte’  
en ‘smal in de breedte’ is, gebruik dan is het ‘Stapel’ logo.
Voor ‘langwerpig en smal in de hoogte’ is het ‘Lijn’ logo.
Afhankelijk van de ondergrond en de productiewijze,  
kies je één van onderstaande varianten.

Drukwerk
• De basis is een open (vector-) bestand ‘.eps’
• Full color, opbouw met CMYK, zie bestandsnaam met ‘FC’
• Pantone kleuren, zie bestandsnaam met ‘PMS’
• Grijstinten, zie bestandsnaam met ‘Zwart-wit’
• Aantal kleuren, zie bestandsnaam met ‘1Kleur / 2Kleur’
• Diapositief, voor een gekleurde ondergrond mét genoeg contrast, 
   zie bestandsnaam met ‘Diap’

Beeldscherm
Er zijn logo varianten speciaal voor beeldscherm toepas- 
singen (zoals internet), met de volgende bestandsnamen:
• Bij een open bestand ‘.eps’ om het logo te plaatsen.
• De kleuraanduiding is ‘RGB’
• Er zijn ook afbeeldingen van het logo, in ‘jpeg’ en ‘png’. 
  in de resolutie ‘2400 dpi’ (groot) en ‘72 dpi’ (klein).

Hoe kom ik aan een logobestand?
Het is niet toegestaan om een logo te maken of te veranderen.  
Logo’s zijn aan te vragen via de communicatieafdeling.

BASIS (VOORKEUR)
t.b.v. lichte ondergrond

Drukwerk: CC_BASIS_1A FC.eps

Drukwerk: CC_LIJN_2A FC.eps

Drukwerk: CC_STAPEL_3A FC.eps

Drukwerk: CC_BASIS_1B FC_Diap.eps

Extra: CC_BASIS_1B PMS_2Kleur_Diap.eps

Extra: CC_STAPEL_3A PMS_2Kleur.eps

Extra: CC_LIJN_2B PMS_2Kleur_Diap.eps

Drukwerk: CC_LIJN_2B FC_Diap.eps

Drukwerk: CC_STAPEL_3B FC_Diap.eps

Drukwerk: CC_LIJN_2 Zwart-wit.eps

Drukwerk: CC_STAPEL_3 Zwart-wit.eps

Beeldscherm: CC_BASIS_1A RGB.eps

Beeldscherm: CC_LIJN_2A RGB.eps

Beeldscherm: CC_STAPEL_3A RGB.eps

Beeldscherm: CC_BASIS_1B RGB_Diap.eps

Beeldscherm: CC_LIJN_2B RGB_Diap.eps

Beeldscherm: CC_STAPEL_3B RGB_Diap.eps

UITZONDERING ‘SMAL’

UITZONDERING ‘HOOG’

DIAPOSITIEF UITZONDERING

t.b.v. liggende, brede versie

t.b.v. staande, hoge versie

t.b.v. gekleurde ondergrond t.b.v. één drukgang / zwart-wit
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LOGO VOORBEELDEN
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WAT IS EEN GESCHIKT LOGO VOOR WELKE ONDERGROND?
Hier kun je aan de hand van een aantal verschillende ondergronden zien welk logo we zouden aanraden. 
Zoek het voorbeeld dat het meest lijkt op de kleur en textuur uit jouw praktijk en gebruik hetzelfde logo. 

Nooit op felle groene ondergrond

Nooit op rode ondergrond

Nooit op drukke, onrustige ondergrond

Nooit op rood gekleurde ondergrond Tenzij het voldoende donker rood is.



Het logo is ontwikkeld voor alle denkbare toepassingen.
Deze richtlijn biedt hulp en voorbeelden om het logo  
optimaal te gebruiken. Voor de zekerheid geven we hier  
enkele ‘foute voorbeelden’ zodat we deze kunnen uitsluiten.

Koppel het beelmerk niet los van het woordmerk.
(Dat geldt voor het logo als ‘afzender’
de rode neus is in communicatie ook los te gebruiken)

Pas de kleuren van het logo niet aan.

Handhaaf de verhoudingen van het logo.
Trek het nooit on-evenredig uit in de breedte of hoogte.

Verander het lettertype van het logo niet.

Plaats het logo niet op de rand. Maak nooit zelf een nieuwe variant van het logo.
mocht daar behoefte aan zijn, vraag het dan aan bij de afdeling communicatie 
van CliniClowns. (Meer informatie over ‘sub-logo’s’ volgt later.)

Club

clini
clowns

VOORBEELDEN FOUTIEF LOGO-GEBRUIK
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SPONSOR LOGO
Er is ook een speciale logo-versie voor externe partijen.
Dit logo heeft als bijschrift ‘een aktie voor CliniClowns’.
Deze kan worden gebruikt voor bedrijven, partners en 
andere mensen die zich inzetten met een actie om geld 
op te halen voor de CliniClowns.

Dit logo is compact en krachtig en kan eenvoudig op
een communicatie-middel worden toegevoegd.
Het heeft als basis een wit vlak in het logo-bestand,
zodat het op elke ondergrond werkt.
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(Fictieve voorbeelden)
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Veel succes!
De merkstijl van CliniClowns heeft eenvoudige bouwstenen en heldere principes,  
waarmee we een consistent uitstraling voor ons merk nastreven. 

Deze richtlijn heeft de focus op het logo. Een uitgebreide richtlijn voor andere
bouwstenen van het merk volgt later, of is reeds beschikbaar.

Onze opzet is ambitieus en ook pragmatisch. We willen de merkstijl 
graag optimaal laten functioneren en actueel houden. Suggesties,  
vragen en opmerkingen uit de praktijk zijn van harte welkom.

Met vragen en of aanmerkingen kun je contact 
opnemen met de afdeling Communicatie.


