
HUISSTIJLHANDLEIDING
Minigids voor Logo’s, lokale besturen en andere partners.

11/08/2014  
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Martens, Centrum voor Kankeropsporing vzw, Ruddershove 4, 8000 Brugge 



• Materialen gefinancierd door de overheid dragen het originele concept, zijnde de drie geselecteerde campagnebeelden met slogan “Pak het aan voor 
het jou aanpakt” en onderslogan “Laat je testen op borstkanker! Gratis onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.”, al dan niet voorzien van 
witruimte voor het aankondigen van lokale acties. Deze zullen in volgende formaten ter beschikking worden gesteld (aantallen nog te bepalen).

 •  Lokale besturen die eigen financiering aanspreken, kunnen ook gebruik maken van afgeleide materialen. Deze minigids omschrijft richtlijnen voor en 
mogelijke toepassingen van afgeleide materialen.

TOELICHTING BIJ DE  
HUISSTIJLHANDLEIDING

2



3

•  Minimale  vereisten voor een eigen actiebeeld:   
 •  Het moet een foto zijn van mensen  
 •  De foto moet van voldoende kwaliteit zijn  
 •  Geen tekening  
 •  Geen cartoon 
 •  Er mag geen tekst op de foto komen of reclame  
 •  Geen humoristische opmerkingen of gebruik van metaforen 
 •  Een foto waarbij de perso(o)n(en) een roos lintje dragen is wel toegelaten.

•    Lettertype (zie p 14)

•    Invoeren eigen logo gebeurt volgens de voorgestelde richtlijnen

•    Er worden geen combinaties gemaakt van de beelden van de bevolkingsonderzoeken. Er worden steeds aparte affiches gebruikt. 

•    Het ontwerp dient ook bezorgd te worden aan de contactpersoon Logo’s. Ook bij twijfel over de correcte toepassing van de minigids kan je  
bij de contactpersoon terecht (logos.contact@bevolkingsonderzoek.be)

• We streven naar een overgangsperiode om vanaf 1 januari 2015 definitief met de huisstijlgids aan de slag te gaan en toe te passen.

DO’S AND DON’TS
HUISSTIJL
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•  Conceptaffiches CvKO staand

• Conceptaffiches CvKO staand met ruimte voor broodtekst

•  Affiche met conceptlabel CvKO staand met ruimte voor broodtekst

• Affiche met conceptlabel CvkO staand met ruimte voor meer broodtekst

• Affiche met conceptlabel CvkO liggend met ruimte voor broodtekst

• Affiche met conceptlabel CvkO liggend met ruimte voor meer broodtekst

• Flyer met conceptlabel CvkO - Formaat: A5, 148,5 x 105cm, staand

• Postkaart met conceptlabel CvkO - Formaat: 150 x 100cm, staand

• Spandoek Banners CvKO - Formaat: 475 x 75 cm

BESCHIKBARE MATERIALEN
HUISSTIJL



CONCEPTAFFICHES CvKO
STAAND
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De conceptaffiches uitgaande van het CvKO zelf bevatten: het conceptbeeld met slogan en grafisch 
element, een gekleurde balk met ‘call-to-action’ titel en een logoband onderaan.

LAAT JE TESTEN OP BORSTKANKER!
Gratis onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

Pak het aan voor het jou aanpakt

Pak het aan voor het jou aanpakt

LAAT JE TESTEN OP BAARMOEDERHALSKANKER!
Onderzoek voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.

LAAT JE TESTEN OP DIKKEDARMKANKER!
Gratis onderzoek voor mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar.

Pak het aan voor het jou aanpakt



6 CONCEPTAFFICHES CvKO
STAAND MET RUIMTE VOOR BROODTEKST

De conceptaffiches uitgaande van het CvKO zelf bevatten: het conceptbeeld met slogan en 
grafisch element, een gekleurde balk met ‘call-to-action’ titel en een logoband onderaan. In 
de witruimte onder de gekleurde balk is ruimte om te personaliseren en extra info mee te 
geven.

LAAT JE TESTEN OP BORSTKANKER!
Gratis onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.

Pak het aan voor het jou aanpakt

LAAT JE TESTEN OP DIKKEDARMKANKER!
Gratis onderzoek voor mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar.

Pak het aan voor het jou aanpakt

Pak het aan voor het jou aanpakt

LAAT JE TESTEN OP BAARMOEDERHALSKANKER!
Onderzoek voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.



AFFICHE MET CONCEPTLABEL CvKO  
STAAND MET RUIMTE VOOR BROODTEKST
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De vaste elementen van een affiche zijn een beeld* met grafisch element, een 
gekleurde balk met ‘call-to-action’ titel, het CvKO conceptlabel en een logoband 
onderaan. In de witruimte onder de gekleurde balk kan eigen tekst geplaatst worden. 
Zie ook p 14: lettertypes.
*Zowel het CvKO conceptbeeld als een eigen actiebeeld kunnen gebruikt worden in 
deze opmaak. In wat volgt gebruiken we Haacht, Think Pink en Kom op tegen kanker 
als voorbeeldlogo’s van organisaties.
Voor extra visualisatie van het partner-logo verwijzen we naar p 15.

LAAT JE TESTEN 
OP BORSTKANKER!
CONCEPTBEELD + EIGEN TEKST 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi 
officatus ipsusdam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP  
DIKKEDARMKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi 
officatus ipsusdam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis quiat.

LAAT JE TESTEN OP BAAR-
MOEDERHALSKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi 
officatus ipsusdam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis quiat.

Conceptlabel, tekst en logo worden op elkaar 
uitgelijnd (is idem voor alle affiches).

Voorbeeld 
affiche 
mogelijk 
met eigen 
actiebeeld:



AFFICHE MET CONCEPTLABEL CvKO  
STAAND MET RUIMTE VOOR MEER BROODTEKST
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LAAT JE TESTEN 
OP BORSTKANKER!
AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex estte cum fugit aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit 
etur aut late cum fugit aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit 
etur aut la ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminqui officatus ipsus-
dam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

•  25 AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  26 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  27 AUGUSTUS: quibuscium fugit consenia
•  28 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  29 AUGUSTUS: quibuscium fugit consea
•  6 SEPTEMBER: quibuscium fugit consenia
•  15 SEPTEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, cote cum fugit aut essete cum fugit 
aut essete cum fugit aut essete cum fugit aut essenseque consequam harchit atureprat et 
volenem quassimenis voluptatur rerfernatur?

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP  
DIKKEDARMKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex estte cum fugit aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit 
etur aut late cum fugit aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit 
etur aut la ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminqui officatus ipsus-
dam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

•  25 AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  26 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  27 AUGUSTUS: quibuscium fugit consenia
•  28 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  29 AUGUSTUS: quibuscium fugit consea
•  6 SEPTEMBER: quibuscium fugit consenia
•  15 SEPTEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, cote cum fugit aut essete cum fugit 
aut essete cum fugit aut essete cum fugit aut essenseque consequam harchit atureprat et 
volenem quassimenis voluptatur rerfernatur?

LAAT JE TESTEN OP BAAR-
MOEDERHALSKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex estte cum fugit aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit 
etur aut late cum fugit aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit 
etur aut la ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab iniminqui officatus ipsus-
dam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

•  25 AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  26 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  27 AUGUSTUS: quibuscium fugit consenia
•  28 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  29 AUGUSTUS: quibuscium fugit consea
•  6 SEPTEMBER: quibuscium fugit consenia
•  15 SEPTEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, cote cum fugit aut essete cum fugit 
aut essete cum fugit aut essete cum fugit aut essenseque consequam harchit atureprat et 
volenem quassimenis voluptatur rerfernatur?

De vaste elementen van een affiche zijn een beeld* met grafisch element, een 
gekleurde balk met ‘call-to-action’ titel, het CvKO conceptlabel en een logoband on-
deraan. In de witruimte onder de gekleurde balk kan eigen tekst geplaatst worden. 
Zie ook p 14: lettertypes. 
*Zowel het CvKO conceptbeeld als een eigen actiebeeld kan gebruikt worden in deze 
opmaak. De logo’s kunnen in de rechterkolom bijgeplaatst worden.
Voor extra visualisatie van het partner-logo verwijzen we naar p 15.

Conceptlabel, tekst en logo worden op elkaar 
uitgelijnd (is idem voor alle affiches).

Voorbeeld 
affiche 
mogelijk 
met eigen 
actiebeeld:



9 AFFICHE MET CONCEPTLABEL CvKO  
LIGGEND MET RUIMTE VOOR BROODTEKST

De vaste elementen van een affiche zijn een beeld* met grafisch element, een gekleurde balk met ‘call-to-ac-
tion’ titel, het CvKO conceptlabel en een logoband onderaan. Als er weinig broodtekst is, wordt die onder de 
roze balk geplaatst. Zie ook p 14: lettertypes. 
*Zowel het CvKO conceptbeeld, als een eigen actiebeeld kan gebruikt worden in deze opmaak. De logo’s 
worden onderaan bijgeplaatst, het betreffende bevolkingsonderzoekslogo staat rechtsonder. Voor extra visua-
lisatie van het partner-logo verwijzen we naar p 15.

LAAT JE TESTEN OP DIKKEDARMKANKER!

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis vo-
luptatur rerfernatur? Uga. Alibus il in nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP BORSTKANKER!
AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis vo-
luptatur rerfernatur? Uga. Alibus il in nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP BAARMOEDERHALSKANKER!

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis vo-
luptatur rerfernatur? Uga. Alibus il in nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

Logo en label uitlijnen.

Voorbeeld 
affiche 
mogelijk 
met eigen 
actiebeeld:



10 AFFICHE MET CONCEPTLABEL CvKO  
LIGGEND MET RUIMTE VOOR MEER BROODTEKST

De vaste elementen van een affiche zijn een beeld* met grafisch element, een gekleurde balk met ‘call-to- 
action’ titel, het CvKO conceptlabel en een logoband onderaan. Als er veel broodtekst is, wordt dit geplaatst in 
een wit kader, de hoogte van het kader varieert al naargelang de lengte van de tekst. Het grafisch element en 
het conceptlabel verschuiven mee. Zie ook p 14: lettertypes. 
*Zowel het CvKO conceptbeeld, als een eigen actiebeeld kan gebruikt worden in deze opmaak. De logo’s 
worden onderaan bijgeplaatst, zie vorige pagina. Voor extra visualisatie van het partner-logo verwijzen we 
naar p 15.

LAAT JE TESTEN  
OP BORSTKANKER!

AM IPSANT QUAM,  
INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? 
Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae 
in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imus-
cillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis 
voluptatur rerfernatur? 

•  25 AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  26 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  27 AUGUSTUS: quibuscium fugit consenia
•  28 AUGUSTUS: consenia quibuscium fugit
•  29 AUGUSTUS: quibuscium fugit consea
•  6 SEPTEMBER: quibuscium fugit consenia
•  15 SEPTEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, cote cum fugit aut 
essete cum fugit aut essete cum fugit aut essete cum fugit aut essen-
seque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis voluptatur 
rerfernatur?

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

Logo en label uitlijnen.

AM IPSANT QUAM,  
INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? 
Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in 
re eum eliamet officid et aute.
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? 
Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae 
in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imus-
cillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis 
voluptatur rerfernatur? 

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP 
DIKKEDARMKANKER!

LAAT JE TESTEN OP  
BAARMOEDERHALSKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM,  
INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? 
Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae 
in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imus-
cillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis 
voluptatur rerfernatur? 

Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, cote cum fugit aut 
essete cum fugit aut essete cum fugit aut essete cum fugit aut essen-
seque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis voluptatur 
rerfernatur?

Voorbeeld 
affiche 
mogelijk 
met eigen 
actiebeeld:



FLYER MET CONCEPTLABEL CvKO  
FORMAAT: A5 (148,5 X 105CM) STAAND
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RECTO FLYER:
De vaste elementen op de cover zijn een 
beeld* met grafisch element, een gekleurde 
balk met de ‘call-to-action’ titel, het CvKO 
conceptlabel en een logoband onderaan. 

*Zowel het CvKO conceptbeeld, als een eigen 
actiebeeld kan gebruikt worden in deze op-
maak. 

VERSO FLYER:
Er wordt gebruik gemaakt van de letterty-
pes: DIN en Normalise DIN. Corpsgrootte 
broodtekst: minimum 10 pt. Zie ook p 14: 
lettertypes. 

Op de achterkant wordt de logoband herhaald 
en kunnen extra logo’s toegevoegd worden. 

Note: alle flyers worden staand gemaakt 
omdat het conceptbeeld zo het beste tot zijn 
recht komt.

LAAT JE TESTEN 
OP BORSTKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

Bit arum entibus citatqui officipid quatium 
quiasi reped mo doluptatur? Quibus et fac-
cusa con ex estte cum fugit aut essem fugit 
etur aut lab iniminm fugit etur aut lab ini-
minm fugit etur aut late cum fugit aut es-
sem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut 
lab iniminm fugit etur aut la ut poria conse-
nia quibuscium fugit etur aut lab inimintis 
ere, soluptaque la que pariae enimendam 
explant ad quae in re eum eliamet officid 
et aute cum fugit aut essem fugit etur aut 
etur aut lab iniminqui officatus ipsusdam et 
voluptur acerum et, nientur adi debis non-
sequis dionsequis delesciis te pro quiat.

•  AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  SEPTEMBER: consenia quibucium fugit 

ute cum fugit aut ess
•  OKTOBER: quibuscium fugit consenia
•   NOVEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum 
imuscillam, cote cum fugit aut essete cum 
fugit aut essete cum fugit aut essete cum 
fugit aut essenseque consequam harchit 
atureprat et volenem quassimenis volum 
fugit aut essem fugit etur.

Am ipsant  
doluptat quam,  
inctiossenis et 
magnat fugit.

 “Bit arum entibus citatqui 
officipid quatium quiasi 

reped mo doluptatur? Qui-
bus et faccusa con ex estte 
cum fugit aut essem fugit 

etur aut lab iniminm”

Tekst op tekst van het logo uitlijnen.

Voorbeeld 
flyer 
mogelijk 
met eigen 
actiebeeld:



Bit arum entibus citatqui officipid quatium 
quiasi reped mo doluptatur? Quibus et fac-
cusa con ex estte cum fugit aut essem fugit 
etur aut lab iniminm fugit etur aut lab ini-
minm fugit etur aut late cum fugit aut es-
sem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut 
lab iniminm fugit etur aut la ut poria conse-
nia quibuscium fugit etur aut lab inimintis 
ere, soluptaque la que pariae enimendam 
explant ad quae in re eum eliamet officid 
et aute cum fugit aut essem fugit etur aut 
etur aut lab iniminqui officatus ipsusdam et 
voluptur acerum et, nientur adi debis non-
sequis dionsequis delesciis te pro quiat.

•  AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  SEPTEMBER: consenia quibucium fugit 

ute cum fugit aut ess
•  OKTOBER: quibuscium fugit consenia
•   NOVEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum 
imuscillam, cote cum fugit aut essete cum 
fugit aut essete cum fugit aut essete cum 
fugit aut essenseque consequam harchit 
atureprat et volenem quassimenis volum 
fugit aut essem fugit etur.

Am ipsant  
doluptat quam,  
inctiossenis et 
magnat fugit.

 “Bit arum entibus citatqui 
officipid quatium quiasi 

reped mo doluptatur? Qui-
bus et faccusa con ex estte 
cum fugit aut essem fugit 

etur aut lab iniminm”

Bit arum entibus citatqui officipid quatium 
quiasi reped mo doluptatur? Quibus et fac-
cusa con ex estte cum fugit aut essem fugit 
etur aut lab iniminm fugit etur aut lab ini-
minm fugit etur aut late cum fugit aut es-
sem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut 
lab iniminm fugit etur aut la ut poria conse-
nia quibuscium fugit etur aut lab inimintis 
ere, soluptaque la que pariae enimendam 
explant ad quae in re eum eliamet officid 
et aute cum fugit aut essem fugit etur aut 
etur aut lab iniminqui officatus ipsusdam et 
voluptur acerum et, nientur adi debis non-
sequis dionsequis delesciis te pro quiat.

•  AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  SEPTEMBER: consenia quibucium fugit 

ute cum fugit aut ess
•  OKTOBER: quibuscium fugit consenia
•   NOVEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum 
imuscillam, cote cum fugit aut essete cum 
fugit aut essete cum fugit aut essete cum 
fugit aut essenseque consequam harchit 
atureprat et volenem quassimenis volum 
fugit aut essem fugit etur.

Am ipsant  
doluptat quam,  
inctiossenis et 
magnat fugit.

 “Bit arum entibus citatqui 
officipid quatium quiasi 

reped mo doluptatur? Qui-
bus et faccusa con ex estte 
cum fugit aut essem fugit 

etur aut lab iniminm”

FLYER MET CONCEPTLABEL CvKO  
FORMAAT: A5 (148,5 X 105CM) STAAND
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LAAT JE TESTEN 
OP BAARMOEDERHALSKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN 
OP DIKKEDARMKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT



POSTKAART MET CONCEPTLABEL CvKO  
FORMAAT: POSTKAART (150 X 100CM) STAAND
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LAAT JE TESTEN OP  
BORSTKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

Am ipsant doluptat quam,  
inctiossenis et magnat fugit.

Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped 
mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex estte cum fugit 
aut essem fugit etur aut lab iniminm fugit etur aut lab ini-
minm fugit etur aut late cum fugit aut essem fugit etur aut 
lab iniminm fugit etur aut lab..

•  AUGUSTUS: quibuscium fugit consa
•  SEPTEMBER: consenia quibucium fugit ute aut ess
•  OKTOBER: quibuscium fugit consenia
•   NOVEMBER: consenia quibium fugit
•   DECEMBER: consenia quibium fugit

Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, 
cote cum fugit aut essete cum fugit aut essete cum fugit 
aut essete cum fugit aut essenseque consequam harchit 
atureprat et volenem quassimenis volum fugit aut essem 
fugit etur.

RECTO FLYER:
De vaste elementen op de cover zijn een 
beeld* met grafisch element, een gekleurde 
balk met de ‘call-to-action’ titel en het CvKO 
conceptlabel. 

*Zowel het CvKO conceptbeeld, als een eigen 
actiebeeld kan gebruikt worden in deze op-
maak. 

VERSO FLYER:
Er wordt gebruik gemaakt van de letterty-
pes: DIN en Normalise DIN. Corpsgrootte 
broodtekst: minimum 10 pt. Zie ook p 14: 
lettertypes. 

Op de achterkant komt de logoband eventueel 
aangevuld met extra logo’s.

Note: alle flyers worden staand gemaakt 
omdat het conceptbeeld zo het beste tot zijn 
recht komt.

Normalise DIN

DIN

Voorbeeld 
postkaart
mogelijk 
met eigen 
actiebeeld:



LETTERTYPES + KLEUREN  
OVERZICHT
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DIN REGULAR 10 PUNT

The quick brown fox jumps over the lazy dog
0123456789 ()&%$!?

DIN BOLD 10 PUNT

The quick brown fox jumps over the lazy dog
0123456789 ()&%$!?

NORMALISE DIN 20 PUNT

The quick brown fox jumps over the lazy dog
0123456789 ()&%$!?

BORSTKANKER
C0 M70 Y0 K0

BEVOLKINGS- 
ONDERZOEK
C0 M70 Y0 K0

DIKKEDARM- 
KANKER

C85 M15 Y0 K0

TEKSTKLEUR
C0 M0 Y0 K70

BAARMOEDER-
HALSKANKER
C70 M0 Y50 K0



EXTRA PROFILERING EIGEN ORGANISATIE15

Indien u uw organisatie extra in de verf wil zetten kan u dit doen door uw logo in een halve witte cirkel te plaatsen. Er zijn tem-
plates voor elke affiche en flyer waarin het logo in de witte halve bol kan worden geplaatst. Op volgende pagina’s vindt u voorbeel-
den hiervan.

Voorbeeldlogo:  
Gemeente Haacht



EXTRA PROFILERING EIGEN ORGANISATIE
AFFICHE A3 STAAND
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LAAT JE TESTEN 
OP BORSTKANKER!
CONCEPTBEELD + EIGEN TEKST 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi 
officatus ipsusdam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP  
DIKKEDARMKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi 
officatus ipsusdam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis quiat.

LAAT JE TESTEN OP BAAR-
MOEDERHALSKANKER! PAK HET 

AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa 
con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut lab inimintis ere, soluptaque la que 
pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi 
officatus ipsusdam et voluptur acerum et, nientur adi debis nonsequis quiat.

10 cm

5 cm

De halve cirkel wordt altijd boven aan de rand van de affiche geplaatst. Het kan gebruikt worden  
op alle affiches en flyers met conceptlabel zoals op vorige pagina’s weergegeven. 



LAAT JE TESTEN OP DIKKEDARMKANKER!

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis vo-
luptatur rerfernatur? Uga. Alibus il in nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP BORSTKANKER!
AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis vo-
luptatur rerfernatur? Uga. Alibus il in nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN OP BAARMOEDERHALSKANKER!

AM IPSANT QUAM, INCTIOSSENIS ET MAGNAT. 
Bit arum entibus citatqui officipid quatium quiasi reped mo doluptatur? Quibus et faccusa con ex est ut poria consenia quibuscium fugit etur aut 
lab inimintis ere, soluptaque la que pariae enimendam explant ad quae in re eum eliamet officid et aute cum fugit aut essequi officatus ipsusdam 
et voluptur acerum et, Accaturio quasinum rere asperchillit eum imuscillam, conseque consequam harchit atureprat et volenem quassimenis vo-
luptatur rerfernatur? Uga. Alibus il in nientur adi debis nonsequis dionsequis delesciis te pro quiat.

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

EXTRA PROFILERING EIGEN ORGANISATIE
AFFICHE A3 LIGGEND
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10 cm

5 cm



EXTRA PROFILERING EIGEN ORGANISATIE
FLYER A5 STAAND
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LAAT JE TESTEN 
OP BAARMOEDERHALSKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN 
OP DIKKEDARMKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE TESTEN 
OP BORSTKANKER!

PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

5cm

2,5 cm



SPANDOEK BANNERS CvKO  
FORMAAT: 475 X 75 cm
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LAAT JE GRATIS TESTEN OP BORSTKANKER!
PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE GRATIS TESTEN OP BAARMOEDERHALSKANKER!
PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

LAAT JE GRATIS TESTEN OP DIKKEDARMKANKER!
PAK HET 
AAN VOOR 
HET JOU 
AANPAKT

Formaat mag gewijzigd worden afhankelijk van de behoeften.


