
Hoofdstuk 4: TITELVERMELDING, IDENT EN LOGOGEBRUIK 
Van toepassing op alle door het Fonds gesteunde filmproducties zowel Nederlandse als coproducties. 
 
Titelvermelding  
1. Het Nederlands Filmfonds krijgt titelvermelding in zowel voor- als eindtitels. 

Titelvermelding in de voortitels is verplicht op een afzonderlijke titelkaart. In de eindtitels 
mag het Fonds samen met de andere financiers worden genoemd. Voor korte films of 
films die alleen een afwerkingsbijdrage dan wel anderszins beperkte filmfondssteun 
ontvangen geldt alleen verplichte vermelding in de eindtitels. Een juiste vermelding van 
het Nederlands Filmfonds geldt voor alle vormen van exploitatie. Bij televisie-, of 
onlinevertoning moet het Fonds minimaal in de voortitels of de aftiteling vermeld worden.  

2. De titelvermelding moet leesbaar zijn en van gelijk formaat als, of groter dan die van 
eventuele andere financiers of de filmdistributeur. In het geval dat alleen het Nederlands 
Filmfonds wordt vermeld, moet dit gedurende minimaal drie seconden te zien zijn. 

3. De titelvermelding wordt aangebracht op alle kopieën van de filmprint (master), op alle 
video- en digitale kopieën en op alle andere vormen van openbaarmaking, waaronder 
televisie- of onlinevertoning. 

4. Alle titels en logoafbeeldingen moeten vooraf ter goedkeuring aan de betreffende 
productiebeheerder van het Nederlands Filmfonds worden voorgelegd. 
 

5.  Indien de film is ontwikkeld of gerealiseerd met een reguliere realiseringsbijdrage van 
het Fonds luidt de titelvermelding in de voor- en eindtitels:  
 

NL “Deze film is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds" 
Eng  “This film was supported by the Netherlands Film Fund” 
 
Indien er uitsluitend een bijdrage is toegekend van de Netherlands Film Production 
Incentive luiden de voor- en eindtitels:  
 

NL “Deze film is tot stand gekomen met een bijdrage van de Netherlands Film 
Production Incentive”  

Eng “This film was supported by the Netherlands Film Production Incentive” 
 
Indien de film is gerealiseerd met zowel een reguliere realiseringsbijdrage van het Fonds 
èn er een bijdrage is toegekend van de Netherlands Film Production Incentive dan 
luiden de voor- en eindtitels:  
 

NL “Deze film is tot stand gekomen met een bijdrage van het Nederlands 
Filmfonds en de Netherlands Film Production Incentive”  

Eng “This film was supported by the Netherlands Film Fund and the Netherlands 
Film Production Incentive” 

 
De ident 
Voor filmproducties van 10 minuten of langer met een bioscoopuitbreng die een reguliere 
realiseringsbijdrage hebben ontvangen moet tevens de ident van het Fonds na de ident van 
de filmdistributeur en voor de titelvermelding geplaatst worden. Uitgezonderd van het gebruik 
van de ident zijn de samenwerkingsprojecten One Night Stand, Centraal, De Straat, De 
Oversteek, De Verbeelding, Teledoc, e.a. waarvoor de samenwerkende partners een 
gezamenlijke ident of titelkaart overeen zijn gekomen. De ident is beschikbaar in 
verschillende bestandsvormen op www.filmfonds.nl bij ‘Over het fonds’ onder ‘logo’.  
 
  

http://www.filmfonds.nl/


Afbeelding logo 
De bepalingen over de titelvermelding zijn ook van toepassing op de afbeelding  
van het logo van het Fonds bij de eindtitels. De grootte is ten minste gelijk aan dat van de 
filmdistributeur maar met een minimale hoogte van 1 centimeter.  
 
Het logo is beschikbaar als wit logo op donkere achtergrond en wit logo + zwart vlak op lichte 
achtergrond. Het logo moet goed leesbaar en in hoge resolutie gebruikt worden. Met name 
bij niet effen achtergrond moet de leesbaarheid in acht genomen worden. Het logo is 
beschikbaar als JPEG, PNG of EPS (ai)bestand op www.filmfonds.nl bij ‘Over het fonds’. 
 
Voor filmproducties die een reguliere ontwikkelingsbijdrage en/of realiseringsbijdrage hebben 
ontvangen moet het reguliere Fondslogo worden gehanteerd. 
 

  
 
Voor filmproducties die (naast een reguliere bijdrage van het Fonds) een bijdrage ontvangen 
uit de Netherlands Film Production Incentive moeten los naast elkaar het logo van Filmfonds 
en het logo Netherlands Film Production Incentive gebruikt worden. 

 

           
 
Voor filmproducties die alleen een bijdrage ontvangen uit de Netherlands Film Production  
Incentive moet het logo Netherlands Film Production Incentive gebruikt worden. 
 

 
 
Affiches en overige publiciteitsmaterialen 
De bepalingen over de titelvermelding en de afbeelding van het logo zijn ook van toepassing 
op de affiches van de film, in overleg met het fonds, naar redelijkheid op alle door de 
aanvrager of in diens opdracht vervaardigde publiciteitsmaterialen en in festivalkranten. Ook 
wanneer alleen een ontwikkelings- of distributiebijdrage is verleend.  
 
Verantwoordelijke  
De aanvrager ziet erop toe dat de titelvermelding en de afbeelding van het logo worden 
nageleefd door derden die de film in licentie exploiteren dan wel (doen) vertonen. Niet-
naleving of onvoldoende naleving van het bepaalde inzake de titelvermelding, de afbeelding 
van het logo, de affiches en overige publiciteitsmaterialen leidt tot een inhouding op de 
laatste subsidietermijn van ten hoogste 5% van de totaalbijdrage. 
 
Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van 
het fonds. Voor goedkeuring van de titels kunt u contact opnemen met de betreffende 
productiebeheerder. 

http://www.filmfonds.nl/
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