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2 HUISSTIJL RICHTLIJN

HUISSTIJL RICHTLIJN: ‘LUNTEREN-AKTIEF’
De roepnaam van SSCVL (Stichting Sociaal- en Cultureel Vormingswerk  

Lunteren) is sinds 1 oktober 2019: Lunteren-Aktief



3DOEL en DOELGROEP

Wat is ons doel?
Statuten:

het stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die geri-

cht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing 

van de inwoners van Lunteren. 

Nieuwe Ontwikkeling:

De huizen van de buurt worden een centraal ontmoetings- en informatiecentrum  waar 

men te alle tijden terecht kan voor een ontmoeting ,  voor activiteiten, voor informatie en 

voor hulp.

Wat is de doelgroep?
Statuten: 

de gehele Lunterse bevolking- ongeacht kleur, land van herkomst, geloof, levensbes-

chouwing en politieke voorkeur.

Nieuwe ontwikkeling: 

Voor primaire activiteiten (ontmoeting, activiteiten, informatie en hulp):We zijn neutraal. 

We zijn er voor iedereen (inclusief) maar in het bijzonder voor senioren (55 plus), jeugd 

(6 – 15 jaar) en mensen met een lichte beperking.Voor secundaire activiteiten (verhuur 

van faciliteiten):Aan overheid gerelateerde organisaties, stichtingen en verenigingen.



4 GEBRUIK van LOGO’S

PRIMAIRE LOGO -Dit is het 

‘full colour’ logo dat gebruikt 

dient te worden op een witte 

achtergrond.

SECUNDAIRE LOGO  

Full colour logo op donkere 

achtergrond, Zwart of blauw

Zwart/Wit variant van het 

logo kan gebruikt worden 

op een witte of gele achter-

grond.

Social Media variant van 

het logo.

Foto van boom als omslag 

foto.

Variëren met het primaire Lunteren-Aktief logo mag. De gebruiker is echter aan een aantal regels ge-

bonden.

De 2 onderdelen van het logo (beeldmerk en woordmerk) mogen niet onafhankelijk van elkaar worden 

gebruikt*. Tevens mogen de 2 onderdelen niet onafhankelijk van elkaar geschaald, geroteerd of ver-

schoven worden. Voor beeld- en woordmerk moeten de vastgestelde huisstijlkleuren gebruikt worden.

* =  De boom kan alleen worden gebruikt als avatar op sociale media

57,7mm 51,5mm

Omslag fotoSocial Media Avatar

81% ≤ 70%



5GEBRUIK van LOGO’S

Tekst/afbeeldingen en andere pagi-

na-elementen moeten minimaal 6 

mm van het logo verwijderd zijn

Standaard logo breedte is 81% of 57,7 mm (briefpapier formaat) van het originele 

vectorbestand.

Wanneer het logo wordt gebruikt in druk met een breedte ≤ 70% of 51,5 mm, wordt 
de tekst onder de naam verwijderd.

Deze varianten van het logo mogen niet 
worden gebruikt.



6 GEBRUIK van KLEUREN

BLAUW
Druk:  C85, M50, Y0, K0. 
Pantone: 2727C
Web:  R29 , G113, B184.
HEX: #0081CD
RAL: 5015

GEEL
Druk:  C0, M20, Y90, K0. 
Pantone: 109C
Web:  R225 , G222, B0.
HEX: #F3BB30
RAL: 1018

ZWART
Druk:  Process black 
Web:  R30 , G30, B30.
HEX: #1E1E1E
RAL: 9011

Het zijn drie primaire kleuren die in de huisstijl worden gebruikt, blauw, geel 

en zwart. Blauw, geel en zwart kunnen in verschillende tinten in publicaties 

worden gebruikt.



7GEBRUIK van LETTERTYPEN

Text Me One 

Voor headlines. Grootte vrij te 

gebruiken en in de kleuren Blauw 

en zwart. Op een zwarte of  blauwe 

achtergrond wordt de text wit.

Montserrat semi-bold

Te gebruiken voor koppen en sub 

koppen in de kleuren zwart of 

blauw.

Druk: 30, 24, 18 en 14pt

Web: H1: 45px; H2: 40px, H3: 30px,  

H4: 22px, en H5: 18px

Roboto Light

Te gebruiken als body tekst in de 

kleur zwart. 

Druk: Corps 12pt op 16pt

Onderschrift: 9 op 12pt cursief

Web: 18px op 30px line height.

De huisstijl bestaat uit drie lettertypen: Text Me One, Montserrat en Roboto. 

Het lettertype ‘Text Me One’ kan als kop worden gebruikt. De semi-vetgedrukte 

‘Montserrat’ wordt gebruikt voor headers en subheaders.  

Het lettertype ‘Roboto’ wordt gebruikt voor hoofdtekst in de light-versie van 

het lettertype. Roboto-Regular, Medium, Bold en Italic kunnen worden gebruikt 

om tekstelementen te markeren.

De juiste schrijfwijze van ‘Lunteren Aktief’ is Lunteren-Aktief .

Headline regel 
in drukwerk en 

web

Kop 1 

Subkop 1
Subkop 2

subkop 3

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque penati-



8 VOORBEELDEN van LETTERTYPEN

Montserrat kopregel 30pt
Um solorepudi blab in repedic te siminullaut qui doluptate voluptius pe cus.

Gita autet ani optas dolor magnist, unt rernationse nisit enis unt modia na-

tur autatur iaecusciam ratemodis si ommodia doloribus voluptas debitaturi 

blaccupta voluptae evelita quam, audaece aruptius, tem. Ut andus re, optas 

reptior re omniet que pratur acipsa si blaccus solo magnim ad magni utem 

que millandit atumqui dolores qui nam fugitae cerferum quam reium quam, 

sitatio tem. Edi ipsant quibustias ut que nimusae. 

Montserrat subkop 1 regel 24pt
Itatur aut provid molo voloriae nonsequia qui quo excest hil inim quis num 

atectatia vel ma sunt molo ma voluptas sequame prae. Iligendunt rem id 

es repudisin pa pratatur, nosam eum et ea sitet explias enis eum volupist 

volorumquas sequide bistiunt quam quae.

 

Montserrat subkop 2 regel 18pt
Met, consequo eum repre voluptam sitaspedi simodit venderum re si as 

acidipsam et que volum sequam aut por aut mo eum accaepeles doluptatia 

quia sam liqui volupta tatemquam hicaero mo eaqui quationse magnihit fu-

gia velique aut accab ipsandi cor a andist, 

consectur seque si blaborrum quo ea-

quiam volessim aruptae nes voloratiossi 

as vent, consequis consequo officabora 
sitius, quia volore eium explitamenia do-

lupta de cuscit, sequae erem nis dolupta 

quisquatur, sim as iur, sit, sequia quissin-

tias re con nuscid magnis re, susam qua-

tas doluptati volorendam hillacc aborumqui aut porrovi dusaeri orepro offic 
tecat fuga. 

Montserrat subkop 3 regel 14pt
Bis asincto rionse pa sust, od ute pratatum re et dolorum quatque eos esci 

omniet es cuptaer atenimu santiamus alit aperumquis dolum ligende

 

Roboto bold kop 12 op 16pt 

Sone consedi tiones magnisque nonsequatur am, in nihic tem quas asit 

ad eum assiti dellor susam estem labor aut occabor estentem as voluptur 

lunterse-boom-2.jpg



9REGELS

TOEPASSEN van KLEUREN en LETTERTYPEN

TOEPASSEN van LOGO en KLEUREN

Regels voor het gebruik van het  

Lunteren-Aktief logo

- Alleen de ‘primaire’ logo’s gebruiken indien mogelijk

- Geen andere kleuren toevoegen aan het logo

- Het logo niet in een kader met omlijning plaatsen

-  Het ‘primaire’ logo alleen op een witte achtergrond gebruiken. 

Uitzondering zijn blauw en geel mits niet zwaarder zijn dan 20%.

-  De verhoudingen van het logo mogen niet aangepast worden. Bij 

het ‘schalen’ van het logo dit proportioneel doen.

- Het logo niet zonder beeldmerk gebruiken.

Regels voor het gebruik van  
lettertypen en kleuren

- Lettertypen in blauw en/of zwart gebruiken

- Witte letters gebruiken in een zwarte of blauwe achtergrond.

- Gebruik de 3 standaard lettertypen

- Geen andere lettertypen toevoegen
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Envelop
-156 x 220mm

- full-color gedrukt 4/0

 Briefpapier
 - A4 full-color gedrukt 4/0

DRUKWERK

 Briefpapier
 - A4 full-color gedrukt 4/0

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren (SSCVL) 
Postbus 60, 6740 AB  Lunteren – 0318-482992 - info@lunterenaktief.nl  
KvK.: 41047051- BTW: 29.75.361.B01 - Website: www.lunterenaktief.nl

Dorpshuis Het Westhoffhuis

Dorpsstraat 28 
6741 AL Lunteren

B : NL47 RABO 0337 5040 16

Buurtcentrum De Schakel

Schaepmanstraat 58 
6741 WV Lunteren

B : NL89 RABO 0337 5802 78 

Dienstencentrum De Vraagbaak

Dorpsstraat 28 
6741 AL Lunteren
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Postbus 60, 6740 AB Lunteren

Menu kaart
-148 x 210mm

- full-color gedrukt 4/4

Menu
De Open Eettafel

Lunteren-Aktief

W: lunterenaktief.nl

DRUKWERK

  Visitekaartjes
  -55 x 85mm

  - full-color gedrukt 4/4

Dorpshuis Het Westhoffhuis
Dorpsstraat 286741 AL Lunteren

Buurtcentrum De Schakel
Schaepmanstraat 586741 WV Lunteren

  Visitekaartjes
  -55 x 85mm

  - full-color gedrukt 4/4

Buurtcentrum De Schakel
Schaepmanstraat 586741 WV Lunteren

SSCVL, Postbus 60
6740 AB Lunteren

0318 - 48 29 92

ad.beckers@lunterenaktief.nl
www.lunterenaktief.nl

Ad Beckers

Zakelijk Leider



WWW.LUNTERENAKTIEF.NL

Wilt u meer informatie over onze organ-

isatie of activiteiten? Neemt u dan con-

tact met ons op.

Ook als u vragen of opmerkingen heeft 

staan wij u graag te woord. Vindt u het 

leuk om als vrijwilliger aan de slag te 

gaan en zo een bijdrage te leveren bin-

nen onze sociale organisatie? Neemt u 

dan contact met ons op.

Stichting Sociaal Cultureel  

Vormingswerk Lunteren (SSCVL)

 

Dorpshuis Het Westhoffhuis

Contactpersoon: Ad Beckers

Dorpsstraat 28

6741 AL Lunteren

 

Buurtcentrum De Schakel

Contactpersoon: Erwin van Koesveld

Schaepmanstraat 58

6741 WV Lunteren

Dienstencentrum De Vraagbaak

Contactpersonen: Johan van Veldhuizen

Dorpsstraat 28

6741 AL Lunteren

Telefoon: 0318 - 48 2992 

E-mail: info@lunterenaktief.nl 


