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ALGEMEEN 

 

KLEUREN 

   

zwart  #000000  RGB 0 0 0 

   

rood   #ff0000  RGB 255 0 0 

 

wit   #ffffff  RGB 255 255 255 

 

lichtgrijs  #ede9e8  RGB 237 233 232 

 

donkergrijs #5a5a5a  RGB 90 90 90 

 

LETTERTYPES 

Naam   Basisgrootte  Gebruik 

Trebuchet MS  11 pt    Standaardtekst 

Fjalla One   24 pt    TITELS 

Ranchers   48 pt    LOGO 

 

 

 

 

 



 

 

Voor ontwerpen mag er in plaats van Fjalla One een ander 

lettertype gebruikt worden voor de titels. 

Fjalla One en Ranchers zijn gratis lettertypes die verdeeld worden 

door Google. 

 

LOGO 

 

Modern, rustig en speels. Zwarte letters en rood accent. Het logo 

is transparant, bij voorkeur te gebruiken op neutrale achtergrond 

(wit of lichtgrijs). Het logo wordt op alle ontwerpen gebruikt. 

De omgekeerde E heeft een lange ontstaansgeschiedenis bij 

ELEMENT en is zeer kenmerkend: jong, creatief, anders. 

In dit logo is de omgekeerde E een aanhalingsteken, een accent. 

Dit verwijst naar dialogeren, toneelspelen, gezelligheid. Er kan 

ook een lachend gezicht in herkend worden.  

 

VILVOORDE 

Omdat we erkend zijn als Vilvoordse vereniging en subsidies 

ontvangen, zijn we verplicht om het logo van Vilvoorde een plaats 

te geven op onze publicaties. 

  

 



 

 

 

ONLINE 

 

Gebruik bij voorkeur .png of .jpg indelingen. 

 

AFFICHES (WEBSITE) 

Afmetingen   356 x 500 px 

 

UITGELICHTE AFBEELDING (WEBSITE)  

Afmetingen   270 x 250 px 

 

BANNERS (FACEBOOK PAGINA EN EVENTS)  

Afmetingen   851 x 315 px 

 



 

 

 

DRUKWERK 

 

Gebruik bij voorkeur .pdf of .psd indelingen. 

Gebruik bij voorkeur een resolutie van 300 dpi en CMYK-kleuren. 

Online drukkers:  http://nl.cewe-print.be/   

     http://www.flyer.be/   

     http://www.matdesign.nl/  

 

AFFICHES 

Afmeting    A3 

- met snijrand  3578 x 5031 px (30,29 x 42,60 cm) 

Belangrijk: QR – code, verantwoordelijke uitgever 

 

TOEGANGSKAART 

Afmeting    visitekaartje 

- met snijrand  720 x 1074 px (6,10 x 9,09 cm) 

Belangrijk: voorkant en achterkant 

 

FLYER - VIERKANT 

Afmeting    bierviltje 

- met snijrand  1134 x 1134 px (9,60 x 9,60 cm) 

Belangrijk: voorkant en achterkant, verantwoordelijke uitgever 

niet op de openbare weg gooien 

http://nl.cewe-print.be/
http://www.flyer.be/
http://www.matdesign.nl/


 

 

FLYER - PORTRET 

Afmeting    A6 

- met snijrand  1316 x 1824 px (11,14 x 15,44 cm) 

Belangrijk: QR – code, verantwoordelijke uitgever, niet op de 

openbare weg gooien 

 

PROGRAMMABOEKJE (VIERLUIK) 

Afmeting    gevouwen folder 

- met snijrand  5036 x 1823 px (42,64 x 15,43 cm) 

 

PROGRAMMABOEKJE (VIJFLUIK) 

Afmeting    gevouwen folder 

- met snijrand  6224 x 1772 px (52,70 x 15 cm) 

 


