
CBS Banners voor boeken op A4 formaat

Gebruik voor de banners dit basisbestand.

Bannervlak

-  De bovenzijde van het bannervlak en tekstkader staat op een basislijn.  

De hoogte staat vast, de breedte is variabel.

- Het bannervlak is altijd aflopend van de pagina.

- De zijde van het vlak waar de illustratie staat heeft ronde hoeken: 2 mm

-  Vrije ruimte van tekst tot de rand van het bannervlak is 14 pt (zie magenta vierkantje). Bij 

gebruik van de template is deze ruimte automatisch goed.

- De cijfers en de tekstregel zijn gedefinieerd in de template.

-  Witruimte tussen cijfers heeft een letterspatie van -100

- Voorkeur: banner met 1 tekstregel.

-  Banner bestaat uit 1 set van 2 kleuren: altijd de heldere kleur voor het  

 bannervlak en de vergrijsde kleur voor de illustratie.

Illustratie

-    De illustratie ziet eruit als een silhouet met outline, maar wordt gevormd door een silhouet 

waar een kleiner silhouet overheen staat. De illustratie wordt gevormd door een lettertype. 

Instructie voor het maken van een illustratie voor een banner 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de illustratie samen te stellen:

Plaats de illustraties (buitenvorm en binnenvorm) naast elkaar op 1 regel:

-   Typ buitenvormillustratie (kapitale letter), typ een spatie, typ de binnenvormillustratie 

(onderkast letter).

- Geef de illustraties de juiste kleur.

-  Verwijder de spatie. Hierdoor staan beide illustraties exact op elkaar.

- Corpsgrootte 130 pt.

Plaats de illustraties (buitenvorm en binnenvorm) onder elkaar op 2 regels:

-  Typ buitenvormillustratie (kapitale letter), typ een return, typ de binnenvormillustratie 

(onderkast letter).

- Geef de illustraties de juiste kleur.

-  Zet beide illustraties exact op elkaar met interlinie 0.

- Corpsgrootte 130 pt.

Algemeen:

- De illustratie mag ook gespiegeld worden gebruikt (als er geen tekst in staat).

-  Afstand van illustratie tot de tekst is minimaal 14 pt.

Instructie voor het maken van een illustratie op de cover 

- Kies een outline illustratie uit het Glyphs menu.

- Geef de illustratie een van de heldere kleuren.

- Corpsgrootte 660 pt.

- Zet het tekstvlak op 50% transparantie.
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Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links


