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Het gebruik van het Kaetel-logo door 'derden' 
 
Vrienden van Vv. De Kaetelaers mogen ter ondersteuning van hun eigen activiteiten 
gebruik maken van het Kaetel-logo; op voorwaarde dat hier geen misbruik van wordt 
gemaakt. Zij mogen dit gebruiken op bijvoorbeeld hun briefpapier, website, mailings, 
winkelinrichting etc. Het Kaetel-logo mag alléén worden toegepast in relatie tot uitingen 
van VV. De Kaetelaers. Er mag ook nooit onduidelijkheid ontstaan over de afzender van 
de uiting. Bij het gebruik van het logo dient Vv. De Kaetelaers te worden geïnformeerd 
middels e-mail naar: info@kaetelaers.nl.
 
Welk logo, in welke kleurstelling gebruikt dient te worden staat beschreven in de 
onderstaande richtlijnen.  
 
Verschijningsvormen 
 
Het Kaetel-logo kent verschillende verschijningsvormen die afhankelijk van ontwerp, 
beschikbare kleuren en druktechnieken toegepast kunnen worden. Vrienden van Vv. De 
Kaetelaers kunnen kiezen uit 4 verschijningsvormen  
 

 

 

Officieel logo, te gebruiken op witte ondergronden. Verenigingsnaam 
dient ten alle tijden vermeld te worden 

 

Outline rood, toe te passen op roodkleurige achtergronden.  
Verenigingsnaam dient ten alle tijden vermeld te worden 

 

Otline zwart toe te passen op donkere/zwarte ondergrond.  
Verenigingsnaam dient ten alle tijden vermeld te worden 

 

Toe te passen in zwart-wit drukwerk.  Verenigingsnaam dient ten alle 
tijden vermeld te worden 

Technische specificaties Kaetel-logo 
 
Lettertype Verenigingsnaam: Latin725 Md BT 
Lettertype slogan:   Trebuchet MS 
Kleuren  
Rood     Pantone Red 032 CV 
Zwart     Procescolour Black 
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Basisregels 
 Het Kaetel-logo mag alleen worden toegepast in relatie tot Vv. De Kaetelaers; 
 De positie en de grote van het Kaetel-logo mogen geen verwarring; veroorzaken 

over wie de afzender is; 
 Afhankelijk van het soort uiting en/of druktechniek moet altijd het juiste 

verschijningsvorm van het kaetel-logo worden toegepast; 
 Het logo moet zodanig op een ondergrond worden geplaatst dat er altijd 

voldoende contrast is met de ondergrond. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar: info@kaetelaers.nl Wij 
helpen u graag verder. 
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