
 
 
Gebruiksrichtlijnen en -voorwaarden naam & logo KUNSTENISRAËL 
Wanneer KUNSTENISRAËL uw project heeft gesteund, verwachten wij dat u onze 
naam vermeldt in uw communicatie-uitingen en, waar mogelijk, ons logo gebruikt. 
Vanaf onze site kunt u ons logo in verschillende bestandsformaten downloaden. 
 
Schrijfwijze naam 
• KUNSTENISRAËL - altijd in kapitalen, geen spaties, met trema op laatste ‘E’ 
• Mocht de naam gebruikt worden in anderstalige publicaties dan blijft de naam 
onveranderd. 
 
Gebruik van het logo 
• Maak op een donkere achtergrond gebruik van een van de bestanden met 
“diap” (diapositief) in de bestandsnaam. 
• Het logo mag alleen proportioneel vergroot worden, met een minimumafmeting van 
4 cm breedte op drukwerk. 
• Er dient te allen tijde een witruimte (zwartruimte bij diapositief logo) om het logo 
heen te worden geplaatst. Deze ruimte is altijd minimaal 25% van de hoogte van het 
logo. 
NB (belangrijk!): graag ontvangen wij voorafgaand aan publicatie een voorbeeld 
waarmee we de juistheid van het gebruik van het logo kunnen beoordelen. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met office@kunstenisrael.nl 
------------------------------ 
 
Usage guidelines and terms name & logo KUNSTENISRAËL 
For projects that are supported by KUNSTENISRAËL, it is required that our name be 
mentioned in the project’s publications and communications and, where possible, our 
logo be placed. You can download our logo in various formats from the website of 
KUNSTENISRAËL. 
 
Spelling 
• KUNSTENISRAËL - always in capitals, no spaces, with dots on the last ‘E’ 
• Regardless of the language of the publication, the name remains unchanged. 
 
Use of the Logo 
• On a dark background, use one of the files marked with “diap” (diapositive) in the 
title. 
• The logo may only be enlarged proportionally, with a minimum size of 4 cm width on 
printed media. 
• A white (or black, when using the diapositive logo) margin of at least 25% of the 
logo’s height should be maintained around the logo at all times. 
NOTE (important!): please mail us a pdf of your printed media prior to publication so 
that we can check that the logo is displayed properly. For questions please contact 
office@kunstenisrael.nl 


