
Vermelding CoBO op voortitels en aftiteling - speelfilm 

Regelmatig bereikt CoBO het verzoek van producenten en/of omroepen hoe zij CoBO dienen te 

vermelden in de voortitels en aftiteling van een speelfilm. Hetzij tekstueel hetzij door het opnemen 

van het logo. Onderstaand volgt een uitleg hoe dit te doen en waar u de logo’s kunt vinden. 

 

In de voortitels en aftiteling van de speelfilm en alle publiciteitsmateriaal wordt melding gemaakt 

van de cofinanciering door CoBO. In geval van medefinanciering door het Filmfonds, op gelijke 

wijze als het Filmfonds. Dit betekent dat het formaat van het op te nemen logo gelijk is aan het 

formaat van het logo van het Filmfonds. 

 

In de voortitels en in de aftiteling kunt u de volgende zin op te nemen: 

 

Deze film kwam tot stand met steun van 

 

 

 

Op www.cobofonds.nl vindt onder het kopje ’Over CoBO’ aan de rechterzijde onder ‘Downloads’ het 

zipbestand ‘Logo’s CoBO’. Hier vindt u logo’s van CoBO in verschillende formats (jpg, pdf, eps) en 

groottes die u kunt gebruiken. 

 

Bij print (affiches, DVD-booklets, etc.) dient u de drukker op te geven dat de PMS code ‘2755’ is. 

 

De logo’s die gebruikt mogen worden zijn: 

 

 

    

 

Indien u nog vragen heeft kunt contact met ons opnemen. Telefonisch via telefoonnummer 

035-6775348 of per e-mail cobo@cobofonds.nl.  

  

http://www.cobofonds.nl/
mailto:cobo@cobofonds.nl


Vermelding CoBO op voortitels en aftiteling – overige producties 

Regelmatig bereikt CoBO het verzoek van producenten en/of omroepen hoe zij CoBO dienen te 

vermelden in de voortitels en aftiteling van een productie, niet zijnde een speelfilm. Onderstaand 

volgt een uitleg hoe dit te doen en waar u de logo’s kunt vinden. 

 

In de voortitels en aftiteling van de productie en alle publiciteitsmateriaal wordt melding gemaakt 

van de cofinanciering door CoBO. In geval van medefinanciering door het Filmfonds, op gelijke 

wijze als het Filmfonds. Dit betekent dat het formaat van het op te nemen logo gelijk is aan het 

formaat van het logo van het Filmfonds. 

 

In de aftiteling kunt u de volgende zin op te nemen: 

 

Deze productie kwam tot stand met steun van 

 

 

 

Op www.cobofonds.nl vindt onder het kopje ’Over CoBO’ aan de rechterzijde onder ‘Downloads’ het 

zipbestand ‘Logo’s CoBO’. Hier vindt u logo’s van CoBO in verschillende formats (jpg, pdf, eps) en 

groottes die u kunt gebruiken. 

 

Bij print (affiches, DVD-booklets, etc.) dient u de drukker op te geven dat de PMS code ‘2755’ is. 

 

De logo’s die gebruikt mogen worden zijn: 

 

 

    

 

Indien u nog vragen heeft kunt contact met ons opnemen. Telefonisch via telefoonnummer 

035-6775348 of per e-mail cobo@cobofonds.nl.  

 

http://www.cobofonds.nl/
mailto:cobo@cobofonds.nl

