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Europese Bunkerdag heeft als doel om eenmaal per jaar zoveel mogelijk 
bunkers en bunkerlocaties open te stellen. Door middel van educatieve 
en culturele activiteiten wordt de Atlantikwall als belangrijk erfgoed 
van de Tweede Wereldoorlog bij een breed publiek onder de aandacht 
gebracht. En daarnaast de betekenis van de Atlantikwall voor het huidige 
Europa te verduidelijken.

De Europese Bunkerdag is een evenement waar diverse landen aan 
meedoen. Om te zorgen dat alle landen dezelfde uitstraling hebben 
tijdens Bunkerdag is dit huisstijlhandboek ontwikkeld. 

Dit huisstijlhandboek dient als houvast voor alle ontwerpen die gemaakt 
worden voor Bunkerdag. Bij dit handboek horen diverse templates die 
gebruikt kunnen worden om alle uitingen te maken. Wanneer er voor 
een bepaald ontwerp geen template is gemaakt kun je zelf het ontwerp 
maken binnen de regels die beschreven staan in dit handboek. 

Dit handboek is geschreven voor de grafisch ontwerpers die aan de slag 
gaan voor de Europese Bunkerdag. Enige basiskennis van het Adobe CC 
2019 pakket en grafisch ontwerp is dus vereist. 
• Alle documenten moeten door de ontwerper gereed gemaakt worden 

voor de drukker. 
• Bijna alle templates zijn in het Engels en moeten aangepast worden 

naar de gewenste taal.

Door middel van dit handboek zorgen we voor eenheid tussen de 
Bunkerdagen in alle landen.
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De huisstijl is ontwikkeld in 2014 voor de Haagse Bunkerdag en is 
uitgegroeid tot een Europees evenement. De huisstijl is toepasbaar voor 
alle landen. 

Het logo is luchtig en geeft de toegankelijkheid van de bunkers op deze 
dag weer en tegelijkertijd het zware gevoel van een bunker.

De typografie geeft het gevoel van een oude typemachine uit de tijd van 
de oorlog maar met een moderne uitstraling.

De beelden die gebruikt worden zijn allemaal in kleur en uit de 
afgelopen 10 jaar. Dit om te laten zien hoe de bunkers er nu bij liggen en 
om te kijken naar de toekomst. Een verwijzing naar het verleden in het 
beeldgebruik is toegestaan maar mag niet de overtoon hebben.

De balk komt terug op de diverse uitingen. Deze is log en groot en is een 
verwijzing naar de zware betonnen constructies.

De kleur grijs/groen verwijst naar de betonnen kleur van de bunkers en 
het groene landschap waar ze vaak onder verborgen zitten.

De opmaak is strak en rustig. Beeld en tekst zijn duidelijk, overzichtelijk 
en zonder versiersels.

MODERN
OPEN

VLAKKEN
TYPEMACHINE

STRAK
HELDER

GRIJS/GROEN
HEDENDAAGS BEELD

OVER DE HUISSTIJL



4

BASISELEMENTEN
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LOGO
Het Bunkerdag logo is ontwikkeld in 2014. Het beeldmerk 
is een abstracte weergave van een bunker in de duin. 
De typografie is strak met een verwijzing naar de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

1  LOGO BUNKERDAG MET DATUM
Dit logo wordt gebruikt voor uitingen waarbij de 
datum van belang is, bijvoorbeeld de poster en de 
flyer.

2  LOGO BUNKERDAG ZONDER DATUM
Dit logo wordt gebruikt voor uitingen die langer 
mee gaan dan een jaar, denk bijvoorbeeld aan 
vlaggen en kleding.

3  LOGO EUROPESE BUNKERDAG 
Sinds 2018 is Bunkerdag een Europees evenement 
hiervoor is een apart logo gemaakt. Dit logo is 
een overkoepelend logo voor alle Bunkerdagen en 
moet op alle uitingen waar sponsors en partners 
op vermeld moeten worden.

1 2

3

FOLDER: Basiselementen/logo
FILENAME: -
SIZE: -
NOTES: In de logo map staan alle logo’s geordend
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LOGO VERTALING
Het logo is er in de talen  Nederlands, Duits, Engels en 
Frans. Het logo pakket is te vinden in de werkmap met 
alle huisstijlinformatie.

Voor alle communicatie wordt gebruik gemaakt van het 
logo in de juiste taal met of zonder datum.

Op de volgende pagina staat een overzicht van de 
mappenstructuur van alle logo’s.
In de map vind je de meest gebruikte bestanden voor het 
logo. De logo’s met datum moeten door ieder land zelf 
worden aangepast, uitleg hierover staat verderop in het 
handboek.

Indien het logo nodig is in andere talen kunnen deze 
worden gemaakt op basis van het Engelse werkbestand.

25|05|19

25|05|19
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SOORTEN LOGO’S EN OVERZICHT MAP

Logo

DE Bunkertag ENG Bunker Day FR Journees Mur de lAtlantique NL Bunkerdag

With date

Digital RGB Digital RGB Digital RGB Digital RGB

With date With date With dateWithout date

Print CMYK Print CMYK Print CMYK Print CMYK

Without date Without date Without date
Deze map bevat alleen de 
CMYK en RGB Adobe Illustrator 
bestanden. De logo’s met 
datum moeten door ieder land 
zelf worden aangepast. De 
instructies staan verderop in 
het handboek.

Deze map bevat alleen de 
CMYK en RGB Adobe Illustrator 
bestanden. De logo’s met 
datum moeten door ieder land 
zelf worden aangepast. De 
instructies staan verderop in 
het handboek.

Deze map bevat alleen de 
CMYK en RGB Adobe Illustrator 
bestanden. De logo’s met 
datum moeten door ieder land 
zelf worden aangepast. De 
instructies staan verderop in 
het handboek.

Deze map bevat alleen de 
CMYK en RGB Adobe Illustrator 
bestanden. De logo’s met 
datum moeten door ieder land 
zelf worden aangepast. De 
instructies staan verderop in 
het handboek.

Green Green Green Green GreenGreen Green Green

White White White White WhiteWhite White White

Black Black Black Black BlackBlack Black Black

.ai .pdf .jpg .ai .pdf .jpg .ai .pdf .jpg .ai .pdf .jpg

.ai .pdf .jpg .ai .pdf .jpg .ai .pdf .jpg .ai .pdf .jpg.ai .pdf .jpg .png .ai .pdf .jpg .png .ai .pdf .jpg .png .ai .pdf .jpg .png

.ai .ai .ai .ai.ai .png .ai .png .ai .png .ai .png

.ai .pdf .jpg .png .ai .pdf .jpg .png .ai .pdf .jpg .png .ai .pdf .jpg .png
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INSTRUCTIONS IN ILLUSTRATOR FILE

 25|05|19

- Write date in textframe above
- Create outlines
- Remove the . in 0 (if applicable)
- And place on the right guidelines
 (magenta dots) 
- Do not scale

DATUM 
AANPASSEN LOGO
Ieder land organiseert zijn eigen Bunkerdag, daarom 
moet de datum in het logo aangepast worden. Hieronder 
staan de instructies hoe je dat kunt doen in Adobe 
Illustrator.

• In de logo map staan twee mappen met logo’s. Ga 
naar de map ‘with date’ daar vind je het standaard 
groene logo in CMYK en RGB als Adobe Illustrator 
bestanden (.ai). 

• Open deze logo’s. Linksonder in het Illustrator 
bestand staan de instructies in het bestand (in de 
laag ‘instructions’). 

• Sla alle logo’s op in de benodigde kleuren en 
extensies. Als voorbeeld kun je het schema op  
pagina 7 aanhouden.



9

GEBRUIK LOGO

1 2

3 4

Het Bunkerdag logo dient op de juiste wijze gebruikt te 
worden, hieronder vind je de basisregels.

1  WITRUIMTE
De minimale witruimte rondom het logo staat 
gelijk aan de letter A uit het logo.

2  KLEUR
Het logo mag NOOIT een andere kleur hebben dan 
de huisstijlkleur grijs/groen, zwart of wit.

3  MIDDEN 
Midden van het logo is het midden van het 
woord Bunkerdag (of de naam van de dag in de 
betreffende taal) en niet het midden van het 
gehele logo.

3  VERHOUDING 
Het logo mag NOOIT uit verhouding worden 
getrokken.
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KLEUREN LOGO
Het logo mag gebruik worden in de volgende kleuren:

1  GRIJS/GROEN
De huisstijlkleur grijs/groen. Kleurcodes vind je 
verderop in het handboek.

2  ZWART
Wanneer er gebruik gemaakt word van zwart wit 
afdrukken moet het logo in zwart worden gebruikt. 
Het groene logo omzetten naar grijs zorgt dat het 
logo wegvalt, gebruik daarom de zwarte variant.

3  WIT 
Wanneer het logo gebruikt wordt op een foto is 
hij in wit. Zorg ervoor dat het gehele logo goed 
leesbaar blijft op het beeld.

1 2

3
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CMYK: 64 / 47 / 52 / 19
RGB: 100 / 110 / 106
TINT: 100%

HEX: #646e6a

BLACK

CMYK: 64 / 47 / 52 / 19
RGB: 100 / 110 / 106
TINT: 50%

HEX: #aeafad

WHITE

CMYK: 64 / 47 / 52 / 19
RGB: 100 / 110 / 106
TINT: 10%

HEX: #efeeee

KLEURCODES
De hoofdkleur is grijs/groen, deze kleur mag gebruikt 
worden in verschillende tinten zoals hiernaast 
weergegeven. 

Tekst is hoofdzakelijk zwart of wit, voor titels mag groen 
worden gebruikt.
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SOURCE CODE PRO

REGULAR
SEMIBOLD
BOLD

ABCDEFGHIJKLM
ABCDEFGHIJKLM
ABCDEFGHIJKLM

TITELS ALTIJD IN CAPS

REGELAFSTAND 0

Bijvoorbeeld:

FONT SIZE 10
LEADING 10

FONT SIZE 18
LEADING 18

Source Sans Pro

Regular Italic
Semibold  Semibold Italic
Bold  Bold Italic

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMn

Spatiering +25 voor platte tekst

Regelafstand +2

Bijvoorbeeld:

Font size 10
Leading 12

Font size 18 
Leading 20

FONTS
Hiernaast staan de fonts die gebruikt worden voor 
Bunkerdag. Zorg er voor dat op iedere uiting de tekst 
goed leesbaar is. 
De gewichten die worden gebruikt zijn Regular, Semibold 
en Bold.

De fonts mogen alleen gebruikt worden voor Bunkerdag 
en kun je vinden in de map met templates.

De fonts zijn ook te installeren via Adobe Fonts.

SOURCE CODE PRO
https://fonts.adobe.com/fonts/source-code-pro

SOURCE SANS PRO
https://fonts.adobe.com/fonts/source-sans

FOLDER: Basiselementen/fonts
FILENAME: -
SIZE: -
NOTES: -

https://fonts.adobe.com/fonts/source-code-pro
https://fonts.adobe.com/fonts/source-sans
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HUISSTIJL
ELEMENTEN
Naast het logo en de lettertypes zijn er een aantal 
elementen die belangrijk zijn in de huisstijl.

1  GRIJS/GROENE BALK
De grijs/groene balk is aanwezig op veel uitingen, 
zoals de poster, flyer en het programmaboekje. 
Hier is de balk altijd aflopend aan de rechterzijde 
van het ontwerp. 
De grijs/groene balk mag ook gebruikt worden als 
kader om tekst in te plaatsen zoals te zien is in 
het programmaboekje en op de achterzijde van de 
flyer.

2  GRIJS/GROENE LIJN
De lijn wordt gebruikt om onderdelen te scheiden 
van elkaar zoals bijvoorbeeld de titel van de tekst. 
De lijn is dun (minimaal 1 pt) en altijd grijs/groen 
of wit.

3  SYMBOLEN EN ICONEN
Om dingen te verduidelijken mag er gebruik 
gemaakt worden van symbolen. Zorg altijd dat 
deze minimalistisch en strak zijn. Hier zie je 
enkele voorbeelden van symbolen die juist zijn. 
De symbolen moeten gebruikt worden in de 
huisstijlkleur grijs/groen, zwart of wit.

All bunkers open 
1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST | FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION WWW.BUNKERDAY.COM

1

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid 
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri 
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel 
iquamusamet expel inciur?
Emporum hiliaectus accus aut explaciatio 
doluptatem et quament landae rescil ius.

Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur 
molum vel et, officab oressint.

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi doloria 
voluptatur, eatemperspit officta pra quid ullorest 
volupta tiatio vendic teniendita peri desequis quam 
videm voluptate sit laborer ferspel iquamusamet 
expel inciur?

Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que sum 
remoles vellabore cus, te sum iunt platem dunt, 
samus vit aliatempore del moluption nulpa dolorep 
rentis et iume nos et que cum era ius sequis molorum 
nobist ut que porpore. 

TITLE2 3

2
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Het is verplicht op ALLE uitingen deze vier logo’s toe te 
voegen. Voorbeelden van uitingen zijn:

Alle uitingen met een sponsorbalk
• Poster
• Programmaboekje
• Programmafolder
• Flyer
• Website
• Advertenties
 
• Beachvlag
• Vlag
• Kleding

De logo’s staan al in iedere template op de juiste plaats 
en volgorde, wijzig deze niet. Zorg dat de afstanden 
tussen de logo’s hetzelfde blijven.
Het is wel toegestaan om het Europese logo te vervangen 
door de versie in eigen taal. Lees de instructies hier.
Het European Year of Cultural Heritage logo is er in 
verschillende kleuren, deze kun je hier downloaden.

VERPLICHTE 
LOGO’S

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

FOLDER: Basiselementen/Partnerlogos
FILENAME:  
· Atlantikwall_logo_CMYK.ai
· logosbeneficairescreativeeuropeleft_en.eps
· European Bunker Day
· EuropeanYearOfCulturalHeritage
SIZE: -
NOTES: -

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/creative-europe-visual-identity-and-logos_en
https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/logotype_en
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HEDENDAAGS
GOEDE KWALITEIT

HELDER
SCHERP
RECHT

GEEN OVERLAP

JUIST BEELDGEBRUIK
Beelden die worden gebruikt op de posters, flyers en 
andere uitingen moeten van goede kwaliteit en resolutie 
zijn. 

Zorg dat de foto’s die veel aandacht krijgen voldoen aan 
de volgende eisen: 
• Mensen mogen op de foto staan maar mogen niet 

teveel aandacht opeisen en moeten iets toevoegen 
aan het beeld

• Zorg dat de foto’s recent zijn. Archiefbeelden mogen 
gebruikt worden om iets te illustreren maar mogen 
niet gebruikt worden als campagnebeeld. 

• Zorg dat het logo goed leesbaar blijft op de 
campagnefoto. 

• Zorg er altijd voor dat er toestemming is van de 
fotograaf om de beelden te gebruiken. 

• Foto’s staan altijd recht en overlappen elkaar niet.

BEELDGEBRUIK
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1 2

3 4

5 6

FOUTIEF BEELDGEBRUIK
1. Dit beeld is van slechte kwaliteit, onscherp en 

lage resolutie. Een beeld voor printwerk heeft een 
minimale resolutie van 200 DPI.

2. De mensen op de foto zijn te aanwezig en geen 
aanvulling op het beeld. Deze foto is niet geschikt als 
campagnebeeld.

3. Archiefbeelden mogen niet worden gebruikt als 
campagnebeeld. Eventueel wel als foto ter illustratie, 
zorg dan dat de resolutie goed genoeg is.

4. De beelden mogen elkaar niet overlappen en niet 
schuin staan.

5. Zorg dat beelden van professionele kwaliteit zijn. Deze 
foto is bijvoorbeeld overbelicht links boven en donker 
aan de rechterkant. 

6. Zorg ervoor dat het logo altijd volledig leesbaar is.

Let op! Deze foto’s zijn ter illustratie en niet 
rechtenvrij, de beelden mogen niet worden gedeeld.

BEELDGEBRUIK
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De afgelopen jaren zijn er uitingen gemaakt die niet 
voldoen aan de regels van de huisstijl. Hier staan een 
aantal voorbeelden en met behulp van dit handboek 
moet het gemakkelijker worden om alles binnen dezelfde 
regels te maken.

1  BALK OVER DE POSTER
Bij deze variant staat er een balk over de poster 
die niet volgens de huisstijl is. Hij is in de vorm van 
een golf, niet strak en is niet in de juiste huisstijl 
kleur. Het lettertype wat is gebruikt is anders dan 
de huisstijl fonts. Het logo van Bunkerdag is niet 
meer volledig zichtbaar.

2  LOGO OVER LOGO
Het logo van Fort 1881 is over het bunkerdag logo 
geplaatst. Deze hoort eigenlijk op een plek te 
staan waar hij mooier past in het geheel. De tijden 
zijn geplaatst onder het logo, alle informatie hoort 
in het groene vlak te staan.

3  VERKEERD FONT
Het logo is hier op een mooie manier geplaatst 
binnen de poster. Alleen is het Bunkerdag logo 
aangepast met een ander font. 

4  LOGO PLAATSING
Het logo is hier geplaatst met een stukje 
achtergrond uit de poster. Het logo is beschikbaar 
in .PNG zonder achtergrond wat voorkomt dat hij 
uit de poster geknipt moet worden.

5  KLEUR LOGO
Het logo is hier geel gemaakt, deze kleur komt 
niet voor in de huisstijl. Het logo mag alleen wit of 
grijs/groen zijn en eventueel zwart.

VERKEERD  
GEBRUIK

1

2

3

4

5
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TEMPLATES
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De map bevat een template voor de A2 poster, indien 
er een poster nodig is op een ander formaat kun je deze 
schalen.

De opbouw van de poster is ieder jaar hetzelfde. Een 
grote foto op de achtergrond het logo in het midden, 
goed leesbaar op het beeld. Onderaan staat een grijs/
groene balk met alle informatie.

De poster bevat een sponsorbalk met de 4 verplichte 
logo’s. Naast deze logo’s is er ruimte om de lokale 
partner/sponsorlogo’s te plaatsen.

Je kunt hier de regels lezen over het gebruik van het 
Europese logo en eventueel de logo’s vervangen door de 
versies in de juiste taal (zie ook pagina 14).
EU-vlag embleem

POSTER

All bunkers open 
1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST | FROM 10 AM TILL 5 PM
TICKETS AND INFORMATION WWW.BUNKERDAY.COM

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

Het logo moet altijd deze 
breedte hebben. Hij mag 

wel verschoven worden 
van boven naar beneden 
tussen deze lijnen om te 

zorgen dat de afbeelding 
goed zichtbaar is.

Logo’s komen in de witte balk onderaan. 
De 4 logo’s die er nu staan moeten op 
deze plek blijven. Eventueel mogen aan 
de rechterkant de extra logo’s worden 
verdeeld over twee regels.

Alle tekst moet in dit kader 
komen te staan. Zorg 
ervoor dat de tekst kort 
en duidelijk is. En dat de 
hierarchie overzichtelijk is.

Campagnebeeld dient 
naar eigen inzicht te 
worden ingevuld.

FOLDER: Templates/poster
FILENAME: Bunker Day_poster_A2_template_EN.indd
SIZE: A2 (420x594mm)
NOTES: -

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/creative-europe-visual-identity-and-logos_en
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All bunkers open 
1 day a year 
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST 
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM

All bunkers open 
1 day a year 
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST 
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM

Lat vidusam essuntis as et fuga. Tota vent facerup 
tatiatibus prepe poreseq uatiae rerum volorendi nectusa 
pisquatiunt a incia quia dolorem periatemo expeles si 
optas dolorrorpor molorum qui voluptas pra sitatet, iume 
nus experat uribusda con nonsequiam, consed quidest 
isciund escius nim repreres aliquia tionsed ut volupitemo 
to occabor estinulpa volor. 

Lat vidusam essuntis www.bunkerdag.nl

BUNKER DAY 

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

De map bevat een template voor de A5 flyer. De 
voorkant heeft dezelfde opmaak als de poster, dit geldt 
voor alle uitingen van Bunkerdag.

De achterkant mag naar eigen inzicht worden ingedeeld 
binnen de huisstijlregels met als startpunt dit template.

Ter inspiratie:
Bekijk hier de Nederlandse versie 2018 van de flyer

FLYER

FOLDER: Templates/flyer
FILENAME: Bunker Day_flyer_A5_template_EN.indd
SIZE: A5 (148x210mm)
NOTES: -

https://www.dropbox.com/s/6p2hq24kf54o73r/Bunkerdag_2018_flyer-A5_DEF.pdf?dl=0
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1

PROGRAMME

All bunkers open 1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST 
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM

2 3

DEN HELDER

WASSENAAR
DEN HAAG
RIJSWIJK

‘S GRAVENZANDE
HOEK VAN HOLLAND

NOORDWIJK
KATWIJK

SCHIERMONNIKOOG

TERSCHELLING

KORNWERDERZAND

EGMOND AAN ZEE
BERGEN

WIJK AAN ZEE
IJMUIDEN

DORDRECHT

OOSTVOORNE
HELLEVOETSLUIS
ROCKANJE

OUDDORP

VLISSINGEN
DISHOEK

AMELAND

ALKMAAR

GROEDE

TOWN 6
TOWN 8
TOWN 9
TOWN 10

DEN HELDER

WASSENAAR
DEN HAAG
RIJSWIJK

‘S GRAVENZANDE
HOEK VAN HOLLAND

NOORDWIJK
KATWIJK

SCHIERMONNIKOOG

TERSCHELLING

KORNWERDERZAND

EGMOND AAN ZEE
BERGEN

WIJK AAN ZEE
IJMUIDEN

DORDRECHT

OOSTVOORNE
HELLEVOETSLUIS
ROCKANJE

OUDDORP

VLISSINGEN
DISHOEK

AMELAND

ALKMAAR

GROEDE

BUNKER DAY
Seque sectusti velibusam sapici 
venimporepe ne sust, nos 
modiciumquam sumqui doluptat 
exerum, as et quidelessint repudae 
porem vera vellibe atiurio eos versper 
fersper eprempo recabo. Et veriberi 
con nia nimusant excestium quuntis 
adiatqui sitaeca tecabor ionsequi rerat 
et voluptate simus andamet vel il et 
aut ullabore volorporest, sincimin non 
cullab ipicienis doluptium qui quatur 
as autem quiducia elector porestibus 
que ea niam el ipit molorem viti omnita 
sequis estecep erferum fugitation ne 
pores aut volum im sum in planti ut 
arum eaquia plabore ant, te quam eum 
aut et ab ipsuntum harunt dolorent.
Ga. Elique volenemquo omnihiciam aut 
arunt, intincipsus reprovit, sus essint qui 
illis re consequamet aut aut audi blamus, 
aut rem reste magnati ossinte moluptat 
ati odio intem si dolorporro quis de 
coreperum quiani od quuntoreiur re lis 
doluptur rest aturio. Fic totate velesciis 
vellamusam et, omniam ut reicto vitibus 
es aspeles sinimax imporum et quatur? 
Quiae dolora voluptas doles ium volestisi 
blabore heniam, to ma voluptium es 
etusam endem senecta tatetur aut 
rehendant iumque nus nissima net 
atur, es aces quunt ipis aspitati repella 
borrovidi duciliquamus arum hicimag 
natendi offictet laborum comni conet, 
od ut aut quiam eum nemquunt essitas 
picimus as et est, ea quaspicipsae molest 
quis es eatquibus, vel et eaquibe rnatur 
aliqui dolutentium verunt milla quiatem 
sus sequi alitestrum sus corehendebit 
ipsae lisi cum faccum qui dolloris 
nectatur, cuptae velleni millaudi blabo. 
Dolupta nullest, volore consecus de id 
quias eos sa nis doloratium fugiae dolo 
blam quid et antiur sercienis maxime 
volupta temporrovid. 

Genisciasimus ut laut a quia corendi 

CONTENT
soluptum es alicabo ribus, untetur?

Itatis endita quid maximust, siti ipsam 
vella ipis eossequi occuptibus et quia 
si optaque perorpori beremporia vid 
quaturion parcips aectur, aborectia 
ipsus.

Ut atem quia volorere lam veliquo 
voluptur molest, tem a es as mo ese 
iumquaspicit que pa quatusa perfero 
mi, quo to consequas aliatestis explaci 
asimaionem dollenis earis volessi 
tatectam voloria con corporestrum 
fugitatia serupta vel ilibus del inienie 
ndigent, ut pe officae lautatia conet 
occus et a veliquiae conseque 
consequibus.

Reremqui velesse dipsam ipsam qui 
dolupti que perspelescil maximin 
cienet venissimi, sam lam, ne nonsedis 
eosam venture eturia secupis elenda 
vel in pro officil et esti tem harum, vel 
incium restint aut eossum que nus ature 
cus, nobitio mo omnimus se comnis 
ducim imus, cus apist pro erruptat odi 
bea sapienia di deniae quo veliquis ut 
alitatem nullab iminum vent rem que 
odi aped ea dolor sa necte quis dem 
ilit, imincim illici res volupta nestis nos 
quamet la erchitas maio dollaborem que 
et doloriae num quibus.

Raturitia nusandae. As quisci utat 
facessequas et atio quam, et ent initaep 
ereium cus mos eosti odis eati blabor 
maximpo rrorem core in non non et 
esciasp ienihicatem nosanit, quaectu 
scipsame repedicatus susapero tem. 
Itam, voluptat volore sinto con corit del 
ex eiciisq uaescim fugia pliquiam aut 
doluptiam, culliquo mod maio volenihit 
odis aceprov idenimo.
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Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra 
quid ullorest volupta tiatio vendic teniendita 
peri desequis quam videm voluptate sit laborer 
ferspel iquamusamet expel inciur?
Emporum hiliaectus accus aut explaciatio 
doluptatem et quament landae rescil ius.

Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur 
molum vel et, officab oressint.

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid 
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri 
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel 
iquamusamet expel inciur?

Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que 
sum remoles vellabore cus, te sum iunt platem 
dunt, samus vit aliatempore del moluption nulpa 
dolorep rentis et iume nos et que cum era ius 
sequis molorum nobist ut que porpore. 

TITLE

Information about tickets. As es etur mod quidell 
uptibus reseria natio tor sumquia quo eosam 
sum del modipienim sumqui te velest ullabor 
ibeatur? Qui blabo. Apitiis nonsect orrore non 
consequi int pa conseni hicimposam fugiamus 
doloren imagnate reped et ipit volectis con pos 
es eatendia non parum es dolo exeribu sciur? 
Qui officit odi reped magnatibus et audaeceation 
reprehe ndercimi, cuptiis rem quam qui atet, 
et expeles cillenis dere in ne plitio. Et quos et 
aliquundi re nos expligenis ius, inia consequas 
que de repellatquis ma esci as quibus auditiis nos 
dest mo mil eat maion cum re earuntur se eum 
id molor aute magnis ad qui dolupti atquodit 
ratiam ea pratios voluptamet unt late del incturi 
scidemped ulpario. Cidestio. Aqui aut laborate 
none nia volupta qui dolorrunt elent.

Tumqui ullaborest viducip saniene caturior recab 
issi ipis eicillabore veri volum sunt. Sa commodi 

TICKETS

alique num dessi nobis di blatur, temque rem 
rest maio quam eosantiorit voloriae. Dus quatum 
quatio eosanie ndanditas vercid molupta 
velectus, nobis eosaesequi sa et, id quid et, quid 
etum faccuptat unt ex elique officiam eosaessit 
abo. Epudit as nonsequi cus.

Vidus int eum il exere id quaturesti berit accum 
aciliquam la nonem quo vende venectur 
asperitatiur reptasped quiam quaeperit, qui 
ut earchil idessim restio. Nihilla utaeptaspe 
voluptisti ut aute non re qui quis evelenda sitio. 
Dus endit, untis eliquo volor modis venihicient 
pla que quias maiorentium estia nihitatur, te paris 
nobit fugit explaboreped ex et, voluptam dolut 
quia di od mincia quatem ventiorum volorep 
reratusa ipsapidendis doluptatet latus et adis 
reprovitas vel in eventio sseque nonessin nis 
maximet, te conserio dolorer escius.

TITLE

Tur, tore verehen dipiciam, te nis vellesc iaecus 
essinul lacipiet voluptas alit exeritium rem. 
Et quo volest vidunditi consequatur re con 
coreiusciis vero delibus commos sanda nihite 
voluptaepres et, cor re, offictotae prest, sequatiis 
voluptaspero tem quae magnam fuga. Uptatest, 
quam, sumquas est iducium vernam ne nobitium 
voluptatur, corunda nonsequam facearum event, 
et quaestibus vellendam aut expelique mi, 
volorera ditem. Nam lamendem voloreh endae.

SUBTITLE
Rum que num que cuptur aboresequam que 
estis de am a voluptasint eliasped exerum 
quas parciur? Xeriae pratioria quodiam volor 
maximoluptio volupta dolor magnis re int, 
tecatur, que vollorerro eture pa quodit andit adis 
sinuscitia et ut qui doluptate volorro vitiasped 
esciunt, con rempore consequis eatis illacias 

doloritio quam, aditiorro bea et quodis acesed 
etur aut vent lautem que pra corest, sed eaquis 
molupti aliciae dem quas aut quis alitate verem 
quam que nam dolorae laboreribus solo ius ea 
prat asperum essunte consed quuntib erchili 
quibus am con ex estibus sam, consequat 
quatiunt antis aditati onseque nis reptatio. Ita 
dolorae perferum quam es diante doluptatur sit la 
nonsed quo magnimetur?

Accum iducillant, volo istio. Et remqui doluptas 
alitat.

Odi re cone nis del ex eaquaec eribusci dem nem 
ernatiur magnia dolorem. Idessequod quiae 
doloritate que est vel is abo. Itatum fuga. Ut 
atiae. Dusandiatur? Qui aut et delit lam ese non 
necusam auda nimped mil millaudae vollor alique 
dolorpos aut volorei.

Simporio corere pe laturem quistruptium et 
voluptamet, quist prendi doluptatur, sit, es aut 
atur aut perovita.Ebis mollabores qui te nient 
fuga. Itatur modit verchiciisi delendioris natur re 
comnim que nulparumquae nost, unt omnis alit 
eatem quat.

Pudant, omniasp erferfe reiur? Numquis ad 
minctorest res aut eaturibus, sit quibusaperum 
ea essequis adisimi liciisti to moluptati omnitatis 
a accumqu asperspid quat velit, isque vernam 
qui di ducidis dipsandandem illestiur aut as reius 
simolup tatium volorep udant.

Exped quo dit quos esed maxim dolupta 
ssinciaeped que pra pre autat.

Axim hillandae veliquiatur aut ani inctur, 
consedion et aditaquosam idi tecerspel elitatur? 
Aliquam ut re non natium fugia consed quam 
et facerferum ni od maximet quo que dolupta 
teseque voluptat aceptaepuda earum idenem. Itat 
faceprae periosto etur maiorerum autatas.
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1  TITLE LOCATION 
Adress

 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as 
atiur aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae 
plab ipidera epudign imiliquod quas natur, 
quature pudiat.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis 
quae cullectio exero volorepero.

1

SUBTITLE
WHITE 
Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem 
veles volupta simagnatint entur simusam, 
suntist vel il in re, seri cusaere veliae ped 
molore qui qui tem rem et molupta ssitaturit 
acescia nonest.

Mus que eum que verumquis nihiliqui 
doles arion ne sunt lab int, to beatemp 
orempor uptatur, tem nos doluptiur, ab 
idebitate ea inum faciumet eseceat rem qui 
te natur, enes antiand uciatum vit, ullenim 
olorionseque ventibe rendebi sitiunt dolores 
et re, ommolor adit faccum illecus ut im et 
faceatem rem intius si que volut lauteniendis 
eum quam experit evende libus aut plabore 
mporaturibus con nobis est, offictem rehent 
pro odit ex eium faces dolest eost, quibus 
andisit atendioribus eum a vendunto cor sus 
as es magnim fugia as et asperrunt.

Officit landell andite sam ventur, eat 
voluptat.

Lecto to maxim repro milique recus inctatem 
dit volupta spelendi consedi gniate od que 
etur moluptio que il inis aut acia quameniet 
plita solest, sit, sandem aditiam quamus 
est molende ssequid quat omnis nim la sere 
dolupta tectis doluptat earum dunt lant es di 
cone con cus cus mo blaborpos veribusapedi 
doluptassi omnimin pos et officaborem et et 
pero dio temolum assundelest.
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1  TITLE LOCATION
Adress

 GPS: 

Ficim dolorerati qui conse et volorat emporum 
nihit eriossi minctassim simus as nis aut lit la sit, 
susda dolupta doluptate simi, sim del in et iust 
liquiatas quidem voloria tiatus dollaut magnimin 
conseca turibernam, sandias animil ipientis 
dendi tendebis minvelest adi audicide plit, utatur 
aped mo omnima doles nonecabo. Dolorrum 
facerepudit aut veles quos is alique debitatem aut 
estibus, il ex ea sitist, quam, omnim rehenditet 
que et aut dollique lam des ratuscim aditatusam 
undit aut rerum adigentia il iur, volut vollupta con 
non cusdanto in coresti onsequam.

2  TITLE LOCATION 
Adress

 GPS: 

Ficim dolorerati qui conse et volorat emporum 
nihit eriossi minctassim simus as nis aut lit la sit, 
susda dolupta doluptate simi, sim del in et iust 
liquiatas quidem voloria tiatus dollaut magnimin 
conseca turibernam, sandias animil ipientis 
dendi tendebis minvelest adi audicide plit, utatur 
aped mo omnima doles nonecabo. Dolorrum 
facerepudit aut veles quos is alique debitatem aut 
estibus, il ex ea sitist, quam, omnim rehenditet 
que et aut dollique lam des ratuscim aditatusam 
undit aut rerum adigentia il iur, volut vollupta con 
non cusdanto in coresti onsequam.

SUBTITLE WHITE
Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest.

Mus que eum que verumquis nihiliqui doles arion ne sunt lab int, to beatemp orempor uptatur, 
tem nos doluptiur, ab idebitate ea inum faciumet eseceat rem qui te natur, enes antiand uciatum 
vit, ullenim olorionseque ventibe rendebi sitiunt dolores et re, ommolor adit faccum illecus ut 
im et faceatem rem intius si que volut lauteniendis eum quam experit evende libus aut plabore 
mporaturibus con nobis est, offictem rehent pro odit ex eium faces dolest eost, quibus andisit 
atendioribus eum a vendunto cor sus as es magnim fugia as et asperrunt.
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Partners European Bunker Day

Place text and partner logo’s here

Maps: © OpenStreetMap-contributors

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

De map bevat een template voor het A5 
programmaboekje met alle basiselementen zoals 
hiernaast weergegeven. Dit template dient als houvast 
voor het programmaboekje. Het mag naar eigen inzicht 
worden ingevuld maar zorg dat de basiselementen 
zichtbaar blijven.

Voor het afdrukken volg de aanleverspecificaties van de 
lokale drukkerij.

De voorkant heeft als basis de poster met het gekozen 
campagnebeeld, het logo en de grijs/groene balk. In de 
Nederlandse versie wordt gebruik gemaakt Open Street 
Maps voor de kaarten met de locaties. Indien je Open 
Street Maps gebruikt zorg ervoor dat er een copyright 
vermelding bij staat! Op de achterzijde van het boekje 
is hier ruimte voor vrijgehouden (zie template).

Ter inspiratie:
Bekijk hier de Nederlandse versie 2018  van het 
programmaboekje

PROGRAMMA
BOEKJE

FOLDER: Templates/programmaboekje
FILENAME: Bunker Day_programme_template_EN.indd
SIZE: A5 (148x210mm)
NOTES: -

https://www.dropbox.com/s/22kxm8ty4bwq16b/Bunkerdag_programmaboekje_2018_DEF_2_digi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22kxm8ty4bwq16b/Bunkerdag_programmaboekje_2018_DEF_2_digi.pdf?dl=0
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STRAMIEN
Het stramien in Adobe Indesign van het 
programmaboekje ziet er als volgt uit. 

De basis is één of twee kolommen op een grid van 12 
kolommen. Deze twaalf kolommen dienen als houvast 
voor het uitlijnen van alle kaders. 

Gelijke afstanden zijn belangrijk om de rust in het 
ontwerp te houden. Zorg dat alle informatie goed 
leesbaar is en dat alle elementen recht op de pagina’s 
staan en van boven tot onderaan uitgevuld zijn. 

De pagina’s mogen naar eigen inzicht worden ingedeeld 
met als houvast dit stramien.

In het template zijn alle belangrijke onderdelen van de 
typografie opgeslagen in de alineastijlen. 

PROGRAMMA
BOEKJE

6 7

8 9

NAME OF TOWN NAME OF TOWN

1  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

1  TITLE LOCATION
 Adress
 GPS: 

2  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

 P
ag

e 
m

ar
gi

n

Design space

Basic lay-out (2 columns)

Basic lay-out (1 column)
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10

Partners European Bunker Day

Place text and partner logo’s here

Maps: © OpenStreetMap-contributors

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

Op de achterkant van het programmaboekje staan alle 
logo’s van partners en sponsors. De afbeelding moet 
vervangen worden door een eigen gekozen afbeelding en 
het witte vlak mag in hoogte worden aangepast naar het 
aantal logo’s wat er geplaatst moet worden. 

Onderaan is ruimte voor de Copryright van Open Street 
Maps indien nodig. 

Lees hier de regels over Open Street Maps copyright

PROGRAMMA
BOEKJE

https://www.openstreetmap.org/copyright/en
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PROGRAMMA
FOLDER
Wanneer het programma minder uitgebreid is dan is 
er ook een optie om een vouwfolder te maken. Deze 
folder is gemaakt voor Bunkerdag Den Haag in 2014. Het 
template is aangepast zodat het gebruikt kan worden 
voor de Europese Bunkerdag.

FOLDER: Templates/programmafolder
FILENAME: Bunker Day_folder_template_EN.indd
SIZE: Plano 45x30cm - Gevouwen 15x15cm
NOTES:
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PROGRAMMA
FOLDER
Het template bestaat uit 6 vierkante pagina’s met ieder 
twee kolommen. De marges rondom iedere pagina zijn 
1cm. Gebruik voor de layout 1 of 2 kolommen per pagina.

Het formaat is 15x15 cm gevouwen en ongevouwen 45x30 
cm. Het vel wordt over de breedte dubbelgevouwen en 
daarna zigzag tot een vierkante folder.

Page

Column 1 Column 2

 P
ag

e 
m

ar
gi

n

 C
ol

um
n 

m
ar

gi
n

Folding lines

front

front front front
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PROGRAMMA
FOLDER
De basis van het template is strak net als alle andere 
uitingen voor Bunkerdag. Voor dit handboek is het 
template aangepast zodat hij vergelijkbaar is met het 
programmaboekje. 

IMAGE HERE

PROGRAMME

All bunkers open 1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST 
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM

MAP HERE

IMAGE HERE

INTRODUCTION
Maximinvellat faccus. Ga. Orerum et earionempe erum eum isquas 
invellectore ma con comnimil ent eum et rerum, od ut vereptuscit 
accus ut autenimus ullibus ut illande aut que sam, omnim ipide 
demqui dolestistrum est, toriaepratis as evente consequasped 
maio ipid ut velis et officto int ad quis assit fuga. Onsecabo. Sed 
es ea doluptium fugiti bla alibus alia consequ isciisti occullabo. 
Lescimiliqui derspidem quo velendi reruptamet aut optas alis verepel 
luptio maio ex expla cor as dolut dionest, quat quiscium conserum 
laborio nsequia nesseque aut eos expliberum expe inusapid mod 
explis non ressum rente si quamust et officium fuga. Occuptate 
volecto ribusdae volo eosandi volent quam ex et fuga. Nem nimped 
que dolorae pro optatemque doluptas doles rest qui coribus et 
haruptat ium es essum inctor repedio explabores estrum sitibus et 
offic tem ratem alicab inciet et derum qui corpor samet pos in parunt 
es vella voluptaspel inctatur, comnitibus sitinum rem qui bla vent 
officab oreicius escitaq uatur?

Etur, quia conet, quam aut a consequ ibust, et venimus, sum aut 
autatiatur si tet erum aceatem aut veratemposam etur, con cum 
volorer runtios sequaec epudam faccabor magnimpernat que ium 
quis numqui volupis dipsae corrum lantio. Acium eum facius dolut 
qui tem ipsa et quodign ihilita nos as ma ped que pero inciet essin 
poribus exces anihil molupta turestia volendic tendus as et officit 
et qui officae cullanit experum nobis susam quiae conet omnieni 
bla perro demo quis perit facium laudaepudae ma dollaborerit 
fugit, vollupt aepellorpor ma dolupis volorum nim doluptas deliquo 
bereper ferovite sit faccus dolupta velis adis etum ex exceari taeria

IMAGE HERE

Partners European Bunker Day

Place text and partner logo’s here

Maps: © OpenStreetMap-contributors

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

1  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae 
cullectio exero volorepero.

2  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae 
cullectio exero volorepero.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae 
cullectio exero volorepero.

3  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae 
cullectio exero volorepero.

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

4  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae 
cullectio exero volorepero.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam 
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio. 
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae 
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae 
cullectio exero volorepero.

BUNKERS FOOD & DRINKS HIKING

IMAGE HERE

IMAGE HERE

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra 
quid ullorest volupta tiatio vendic teniendita 
peri desequis quam videm voluptate sit laborer 
ferspel iquamusamet expel inciur?
Emporum hiliaectus accus aut explaciatio 
doluptatem et quament landae rescil ius.

Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur 
molum vel et, officab oressint.

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid 
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri 
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel 
iquamusamet expel inciur?

Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que 
sum remoles vellabore cus, te sum iunt platem 
dunt, samus vit aliatempore del moluption nulpa 
dolorep rentis et iume nos et que cum era ius 
sequis molorum nobist ut que porpore. 

Simporio corere pe laturem quistruptium et 
voluptamet, quist prendi doluptatur, sit, es aut 
atur aut perovita.Ebis mollabores qui te nient 
fuga. Itatur modit verchiciisi delendioris natur re 
comnim que nulparumquae nost, unt omnis alit 
eatem quat.

Pudant, omniasp erferfe reiur? Numquis ad 
minctorest res aut eaturibus, sit quibusaperum 
ea essequis adisimi liciisti to moluptati omnitatis 
a accumqu asperspid quat velit, isque vernam 
qui di ducidis dipsandandem illestiur aut as reius 
simolup tatium volorep udant.

Exped quo dit quos esed maxim dolupta 
ssinciaeped que pra pre autat.

Axim hillandae veliquiatur aut ani inctur, consedion 
et aditaquosam idi tecerspel elitatur? Aliquam ut 
re non natium fugia consed quam et facerferum 
ni od maximet quo que dolupta teseque voluptat 
aceptaepuda earum idenem. Itat faceprae periosto 
etur maiorerum autatas.

Em dem nus. Tota cuptibusam, a commos restiis 
ipiendunt dolupti squam, volor sitiaepro tem in 
consectem eribusam cuptates nihillabor sequia 
cusam nonsedi corestrum quae pliciisciis eum 
ut magnamus quis inis quate natinte dollabo 
rionsecest, et la dolupta aut etus il impor andae 

quo cusant a dollupt assenia nusaectur apere 
prorestiur, quossitaecto quodis eratesequas mos 
dite dolorest, autatibusae cullaboris et, offic tem 
consequia earum fuga. Ut earumet officae cepre, 
cum quos reicipsa dis providu ciminctur alibus, 
exerfereptio dit laccae qui re nam fugiaectas 
volenim ligenihicte nis peresecta volor accatinis 
et aute ex exerum faccabo ritesequid et mo 
eicipissed enimoles eicipiciis si abore occum sus, 
secum et omni dolorio nsecerspiet quam non nis 
id magnis dolo ium sima adi ad quis inveniatque 
es ex esequam quibus moluptatur? Elestis veressu 
ntiberibus quatecati odigenit excea dolum quam 
assequam quia nate odionseque num fuga. Rum 
quae a nihicil el maionse quaerferitis sincium 
seque omnis erro te pel maio quas quid ma idicient 
arum aut et laceruptatem is nus, sus iur sam conet 
placerrum ut mod quid erest, qui tem faccus.

Aximil ilit dolorro rioreprate remquo quam ut 
erovidit quam et antorio stiuntios auta ius venduci 
llanistiam que qui dolorporitae pariatus dolum, 
quia volupidi andio odit eum quist, cum assunt.

Odis soluptiur adicabor sequo molut pratis 
eumquis eseriam corit restiam, serat ate quiatur 
raes dolorrovit pe laborit moluptiis etur sa pore 
vellabo rroribea quam ipiendere pa dolut aborpore 
soluptatem et estrum solupta quundist, qui tem 
rem a is ma dem sererspic temos a que nist rem 
invellit repreictur?

Busci dolo molorio. Et ipicit reptatemque etur 
ma qui accus eiuntus incia et ex et endamus 
volorerfero qui quae etur raeprestrum venihil 
libusdaectem ipicae. Faciunt quae veris sim 
expedis arum invendae dolendam ipsamus as mo 
dit explitaspiet es rerorrore odit quiam ullabo. 
Icium ide ommoloreped quas ipsapis neces derum 
volorerrores ut qui totatem esedi alique velescius 
delitatatur atam consendae nis eum quame latur 
sust quam saperunt pratissin plaboribea dolupta 
tectae. Ut magnimo luptatemquo disciliquo 
voluptatur, con posamendam sam nis dic to tet 
ommodit aut fugiae volo quam, optioremolo 
quibus, et el iuntus net am atio. Cupiend aeceat 
quat quo eum quiduntium hil ius es eatur aute 
ipsam, quodis doluptaest, odia sinci nonsere riscit 
iusae poreristo to to eum ea preria dis moloria 
parum cumquas experat.

1  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

2  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

3  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa 
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles 
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il 
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem 
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur 
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab 
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature 
pudiat.

4  TITLE LOCATION  
 Adress
 GPS: 

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est 
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut 
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam.

MUSEUM
Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra 
quid ullorest volupta tiatio vendic teniendita 
peri desequis quam videm voluptate sit laborer 
ferspel iquamusamet expel inciur?
Emporum hiliaectus accus aut explaciatio 
doluptatem et quament landae rescil ius.

Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur 
molum vel et, officab oressint.

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi 
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid 
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri 
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel 
iquamusamet expel inciur?

Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que 
sum remoles vellabore cus, te sum iunt platem 
dunt, samus vit aliatempore del moluption nulpa 
dolorep rentis et iume nos et que cum era ius 
sequis molorum nobist ut que porpore. 

Simporio corere pe laturem quistruptium et 
voluptamet, quist prendi doluptatur, sit, es aut 
atur aut perovita.Ebis mollabores qui te nient 
fuga. Itatur modit verchiciisi delendioris natur re 
comnim que nulparumquae nost, unt omnis alit 
eatem quat.

Pudant, omniasp erferfe reiur? Numquis ad 
minctorest res aut eaturibus, sit quibusaperum 
ea essequis adisimi liciisti to moluptati omnitatis 
a accumqu asperspid quat velit, isque vernam 
qui di ducidis dipsandandem illestiur aut as reius 

simolup tatium volorep udant.

Exped quo dit quos esed maxim dolupta 
ssinciaeped que pra pre autat.

Axim hillandae veliquiatur aut ani inctur, consedion 
et aditaquosam idi tecerspel elitatur? Aliquam ut 
re non natium fugia consed quam et facerferum 
ni od maximet quo que dolupta teseque voluptat 
aceptaepuda earum idenem. Itat faceprae periosto 
etur maiorerum autatas.

Em dem nus. Tota cuptibusam, a commos restiis 
ipiendunt dolupti squam, volor sitiaepro tem in 
consectem eribusam cuptates nihillabor sequia 
cusam nonsedi corestrum quae pliciisciis eum 
ut magnamus quis inis quate natinte dollabo 
rionsecest, et la dolupta aut etus il impor andae 

IMAGE HERE
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WEBSITEBANNER
In de template map vind je een Indesign bestand met 
de meest gebruikte formaten voor websitebanners. 
Exporteer de bestanden als .PNG-bestanden voor  
gebruik op websites.

Dat zijn de volgende maten:
- Medium rectangle (300x250px)
- Mobile banner (320x100px)
- Leaderboard (728x90px)

Zorg ervoor dat de informatie kort en bondig is op de 
banners zodat alle informatie goed leesbaar is. 

Wat is belangrijk om te communiceren op een 
websitebanner:
- Afbeelding
- Logo met datum
- Website (link achter de banner)
- Tijd
- URL

Mobile banner (320x100px)

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION 
WWW.BUNKERDAY.COM

FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION 
WWW.BUNKERDAY.COM

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION 
WWW.BUNKERDAY.COM

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TICKETS AND INFORMATION 
WWW.BUNKERDAY.COM

Medium rectangle (300x250px)

Leaderboard (728x90px)

FOLDER: Templates/Websitebanner
FILENAME: Bunker Day_websitebanners_template_EN.indd
SIZE: -
NOTES: -
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INFORMATIEBORD
Er zijn templates voor informatieborden op A1 formaat. 
Hier is ruimte om informatie te plaatsen naar eigen 
inzicht binnen het stramien.

Denk bijvoorbeeld aan een bord voor:
• LET OP! IN DEZE BUNKER IS HET DONKER. VERGEET 

JE ZAKLAMP NIET.
• LET OP! DEZE BUNKER HEEFT KLEINE RUIMTES.
 

PAY ATTENTION!

IT IS DARK 
IN THIS BUNKER.  

DON’T FORGET YOUR 
FLASHLIGHT!

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

FOLDER: Templates/Informatiebord
FILENAME: Bunker Day_A1_Information_template_EN.indd
SIZE: A1 (594x841mm)
NOTES:
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VERWIJSBORD
Er zijn templates voor verwijsborden op A3 formaat. 
Deze kunnen worden geprint en opgehangen op diverse 
plaatsen. Er zijn verschillende varianten voor alle 
richtingen met ruimte voor een korte tekst. Indien nodig 
mogen deze borden aangepast worden naar een ander 
A-formaat.

Denk bijvoorbeeld aan een bord voor:
EHBO
PAS OP JE HOOFD 
HELM VERPLICHT
ETEN & DRINKEN 
KAARTVERKOOP 
INFORMATIEPUNT 

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

FOOD & DRINKS

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TICKETS

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

TYPE HERE

SAMPLES

FOLDER: Templates/Verwijsbord
FILENAME: Bunker Day_wayfinding_template_EN.indd
SIZE: A3 (420x297mm)
NOTES:
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All bunkers open
1 day a year

Ter promotie bij de locaties worden er vlaggen neergezet. 
Deze beachvlaggen zijn in de huisstijl kleur grijs/groen 
met het logo van Bunkerdag erop. Onderaan is er ruimte 
om een korte slogan te plaatsen.

Een alternatief voor de beachvlaggen zijn gewone 
vlaggen. Deze vlaggen zijn in de huisstijl kleur grijs/groen 
met het logo van Bunkerdag erop. 

Het formaat van deze vlag is 150x100 cm, dit mag 
eventueel aangepast worden. Zorg wel dat het logo op de 
juiste manier in het midden van de vlag komt te staan. 

Vlaggen hebben diverse formaten. Vraag de specificaties 
op bij de producent die de vlaggen gaan maken en 
pas hier het ontwerp op toe. Van de vlaggen zijn geen 
standaard templates beschikbaar.

VLAGGEN
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Voor België is er een opdrukaffiche en een bedankkaart 
ontwikkeld. Deze hebben een beschijfbaar wit vlak. Het 
formaat van het opdrukaffiche is A2 en de bedankkaart is 
op A5 formaat.

OPDRUKAFFICHE 
& BEDANKKAART

FOLDER: Templates/Opdrukaffiche en bedankkaart
FILENAME: Bunker Day_opdrukaffiche_A2.indd 
Bunker Day_bedankkaart_A5.indd
SIZE: Opdrukaffiche A2 en bedankkaart A5
NOTES:

IMAGE HERE

1 dag per jaar 
alle bunkers open 
LANGS DE HELE BELGISCHE KUST | VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 
TICKETS EN INFO OP WWW.BUNKERDAG.BE
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IMAGE HERE

BEDANKT!
1 DAG PER JAAR ALLE BUNKERS OPEN | VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 
MEER INFORMATIE OP WWW.BUNKERDAG.BE
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Dit handboek is ontwikkeld door  
Melina Meijer-Durinck - www.melinastijl.nl
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