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Jumbo geel standaard - C0 M28 Y100 K0

Jumbo geel HVO papier - C0 M19 Y100 K0

Jumbo geel krantpapier - C0 M13 Y100 K0

Zwart - C0 M0 Y0 K100

Jumbo diep zwart - C50 M40 Y40 K100

KLEUREN



Wordt gebruikt voor koppen en/of tussenkoppen. Koppen: gecentreerd uitge-
lijnt met een regelafstand gelijk aan de puntsgrootte. Tussenkoppen: links of 
gecentreerd uitgelijnd afhankelijk van de platte tekst. Zelfde grootte als platte 
tekst. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor productnamen in aanbiedingen. 

TheSans wordt enkel nog gebruikt voor de weergave van het adres onder het 
logo. Hierover meer op pagina 4. TheSans wordt ook af en toe nog ingezet 
voor lokale opdrachten.

Wordt soms gebruikt voor tussenkoppen. Links of gecentreerd uitgelijnd 
afhankelijk van de platte tekst. Zelfde grootte als platte tekst. In undercast of 
kapitalen.

Wordt gebruikt voor standaard tekst. Links of gecentreerd uitgelijnd met een 
automatische regelafstand. Afhankelijk van de uiting en de leesbaarheid wordt 
de book of light gebruikt. 

Wordt gebruikt voor standaard tekst. Links of gecentreerd uitgelijnd met 
een automatische regelafstand. Afhankelijk van de uiting en de leesbaarheid 
wordt de book of light gebruikt. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor 
productomschrijvingen bij aanbiedingen.

Wordt gebruikt voor kleine toevoegingen als tips, weetjes etc. De Dear 
Joe wordt altijd gecentreerd geplaatst. Regelafstand afhankelijk van de 
leesbaarheid. De letters mogen niet over elkaar vallen. 

GOTHAM BLACK - KAPITALEN

TheSans Black - TheSans Plain - TheSans Italic

Gotham bold

Gotham book

Gotham light

Dear Joe 2

FONTGEBRUIK



De bovenstaande Jumbo logo’s worden standaard gebruikt. Zorg dat de gele 
kleur van het Jumbo logo overeenkomt met de gele kleur die gebruikt moet 
worden op de verschillenden uitingen. Zie hiervoor pagina 2. 
Het witte logo wordt gebruikt als het op een gele achtergrond staat of op een 
afbeelding waar het gele logo niet goed op zichtbaar is.  

UITLIJNEN VAN HET LOGO
Afhankelijk van het soort uiting wordt het logo rechts onderin geplaatst of 
onderin gecentreerd. Wanneer welke weergave wordt gebruikt kan verschillen, 
maar in principe gelden de onderstaande regels:

Gecentreerd:  Bij uitingen die producten uitlichten. M.u.v. advertenties. 
   En uitingen uitgebracht door het hoofdkantoor. 
Rechts uitgelijnd: Bij advertenties, lokale uitingen en uitingen die veel 
   breder zijn dan hoog (Bijv. een spandoek)

VOORBEELD 
LOGO UITLIJNING:

De tag ‘Hallo’ voor het logo wordt niet meer gebruikt. 

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

RIBLAPPEN
Per kilo

749

[ondernemersnaam][ondernemersnaam?

|][adressen?|Kijk voor de adressen op jumbo.com/][jumbo1][speciaal_logo? |][speciaal_logo][jumbo1?, |][plaats][adres?, |][adres][linebreak][jumbo2][speciaal_logo2? |][speciaal_logo2][jumbo2?, |][plaats2][plaats2?, |][adres2][adres3?

|][jumbo3][speciaal_logo3? |][speciaal_logo3][jumbo3?, |][plaats3][plaats3?, |][adres3][adres4?, |][jumbo4][speciaal_logo4? |][speciaal_logo4][jumbo4?, |][plaats4][plaats4?, |][adres4][adres5?

|][jumbo5][speciaal_logo5? |][speciaal_logo5][jumbo5?, |][plaats5][plaats5?, |][adres5][adres6?, |][jumbo6][speciaal_logo6? |][speciaal_logo6][jumbo6?, |][plaats6][plaats6?, |][adres6][*shrink]

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER*  3 halen, 2 betalen: 33,34% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
*  2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
*  25% Korting: Korting wordt aan de kassa verrekend
*  5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.
*  3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
*  2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk.
*  1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

LOS GANSOS WIJNEN
4 flessen à 750 ml

4 HALEN
2 BETALEN*
4 HALEN
2 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

RIBLAPPEN
Per kilo

749749
AFFLIGEM, GRIMBERGEN, 
LEFFE OF TRIPEL 
KARMELIET
2 verpakkingen met 4 of 6 flessen 
of blikken à 30-50 cl

 2 VOOR

 899

Geen 18, geen alcohol

LOGOGEBRUIK



Het adres van de Jumbo winkel(s) wordt weergegeven in het font TheSans. 
Afhankelijk van de uitlijning van het logo op de uiting wordt de adresregel ook 
gecentreerd of rechtslijnend geplaatst. 
In de praktijk komt een gecentreerde adresregel bijna niet voor. 

Een aantal aandachtspunten zoals hierboven weergegeven:
- Ondernemersnamen worden op een eigen regel, en groter weergegeven.
- In het geval van een ondernemersnaam komt er geen ‘Jumbo,’ voor het 

adres te staan. 
- De ondernemersnaam en ‘Jumbo’ worden weergegeven in TheSans Black 

Italic. 
- Adresgegevens worden weergegeven in TheSans (Plain) Italic.  

Een aantal aandachtspunten zoals hierboven weergegeven:
- Bij het noemen van meerdere adressen in verschillende plaatsen wordt iede-

re keer opnieuw ‘Jumbo’ ervoor geplaatst. 
- Bij het noemen van meerdere adressen in dezelfde plaats volgt ‘Jumbo’ en 

de plaatsnaam niet nogmaals. Enkel de straatnaam en huisnummer.
- Bij het noemen van meerdere ondernemers wordt er geen gebruik gemaakt 

van de grote ondernemersnaam, maar volgt die achter ‘Jumbo’.
- Een adresregel eindigd nooit met een komma. Deze wordt dan weggelaten. 

VOORBEELD RECHTSLIJNEND - MET EN ZONDER ONDERNEMERSNAAM

UITZONDERINGEN MEERDERE ADRESSEN

VOORBEELD GECENTREERD - MET EN ZONDER ONDERNEMERSNAAM

ADRESWEERGAVE

Jumbo, Plaats1, Straat1
Jumbo, Plaats2, Straat1

Jumbo, Plaats1, Straat1, Straat2
Straat3, Straat4

Jumbo Ondernemer, Plaats1, Straat1
Jumbo Ondernemer, Plaats2, Straat2

Jumbo, Plaats, Straat
Plaats, Straat

Ondernemer

Jumbo, Plaats, Straat
Plaats, Straat

Ondernemer



Op dit moment gebruikt Jumbo de pay-off : ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER 

De pay-of wordt altijd weergegeven in GOTHAM BLACK - KAPITALEN

PAY-OFF

VOORBEELD 
PAY-OFF UITLIJNING:

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

RIBLAPPEN
Per kilo

749

UITLIJNEN VAN HET LOGO
Afhankelijk van het soort uiting wordt de pay-off  rechts, links of gecentreerd 
onderin geplaatst. Wanneer welke weergave wordt gebruikt kan verschillen, 
maar in principe gelden de onderstaande regels:

Links uitgelijnd: Bij advertenties. 
Gecentreerd:  Bij uitingen die producten uitlichten. M.u.v. advertenties. 
   En uitingen uitgebracht door het hoofdkantoor. 
Rechts uitgelijnd:  Bij productuitingen die veel breder zijn dan hoog en geen 
   logo hebben. Bijv schapkaart, spandoek etc. 

UITZONDERINGEN
In sommige gevallen wordt de pay-off  als kop gebruikt. In dit geval gelden de 
regels op deze pagina niet meer er moet de opmaak van de kop worden aan-
gehouden. 

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven 
bak à 500 gram, Blauwe bessen 
bakje à 125 gram, Frambozen bakje 
à 125 gram, Kanzi appels tas à 1 kilo 
of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPERGeldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019 ELKE DAG EURO’S GOEDKOPERGeldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019 ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2e
HALVE
PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Geen 18, geen alcohol


