
Huisstijlmanual  
SamenLoop voor Hoop

Het SamenLoop-logo is verkrijgbaar in de volgende versies:
• full color CMYK
• full color RGB
• zwart-witversie, toe te passen in zwart of een andere kleur dan de SamenLoop-huisstijlkleuren. 

Drukwerk
Voor drukwerk wordt alleen gebruikgemaakt van de CMYK-, of zwart-wit-logo’s, bij voorkeur de .eps-versie:
KWF_logoSamenloop_fc.eps
KWF_logoSamenloop_zw.eps
KWF_logoSamenloop_fc.jpg

Digitale toepassingen
Voor digitale toepassingen, bijvoorbeeld banners of website, wordt gebruikgemaakt van de RGB- of zwart-
wit-logo’s:
KWF_logoSamenloop_rgb.jpg
KWF_logoSamenloop_rgb.eps
KWF_logoSamenloop_zw.jpg

Voorbeelden logo’s KWF_logoSamenloop_fc.eps 

KWF_logoSamenloop_rgb.jpg KWF_logoSamenloop_zw.eps 



Kleurcodes, font, 
schrijfwijze

Kleurcodes:

CMYK: paars: C 75%, M 85%; rood: M 100% Y 95%; blauw: C 100% M 55%

RGB: paars: R 73, G 30, B 138; rood: R 249 G 15 B 14; blauw R 23 G 86 B 159

PMS: paars: Pantone 266 , rood: Pantone 485, blauw: Pantone 2935

Let op:
Voor digitale toepassingen, bijvoorbeeld banners of website mag alleen gebruik gemaakt worden van het 
aangeleverde RGB-logo!

Letterfont
De tekst is gezet met letterfont KWF Fedra. 

KWF Fedra Sans Book 0123456789
KWF Fedra Sans Medium 0123456789

Schrijfwijze SamenLoop voor Hoop
• Schrijf SamenLoop voor Hoop met drie hoofdletters waarbij de L van Loop ook met een hoofdletter.
• Schrijf in teksten zoveel mogelijk de naam SamenLoop voor Hoop voluit.
• Samenvoegingen als SamenLoop-vrijwilliger, SamenLoop-kast is wel mogelijk.
• We gebruiken het lidwoord ‘de’ voor de SamenLoop voor Hoop. SamenLoop voor Hoop is vrouwelijk.

Schrijfwijze KWF Kankerbestrijding
De juiste schrijfwijze van onze naam is KWF Kankerbestrijding. De naam mag niet op de spatie worden  
afgebroken voor een volgende regel. Afbreken elders, bijvoorbeeld ‘kanker-bestrijding’ mag wel. Er wordt  
geen lidwoord (de of het) toegevoegd, voorbeeld: wij organiseren deze actie voor KWF Kankerbestrijding.

KWF Kankerbestrijding is vrouwelijk.
Je schrijft dus bijvoorbeeld: “KWF Kankerbestrijding en haar doelstellingen” (dus niet ‘zijn doelstellingen’)  
of “KWF Kankerbestrijding die al sinds 1949 strijdt tegen kanker…” (dus niet ‘dat al sinds 1949 strijdt’).


