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Wat is HbbTV?
De techniek HbbTV (Hybrid Broadcast  
Broadband Television) maakt het voor  
tv-kijkend Nederland mogelijk online content  
aan hun kijkervaring toe te voegen. 

Omroepen en programma's kunnen algemene 
en specifieke content programmeren.  
Van gebarentolk en nu/straks-informatie tot 
verdieping bij een nieuwsitem of commerciële 
content bij een reclame. 

Waarom een icoon?
HbbTV is nieuw voor Nederland. We willen dat 
de tv-kijker snel went aan de call-to-action op 
het televisiescherm en de nieuwe handeling: 
het drukken op de rode knop van de afstands-
bediening. Een eenduidige en herkenbare stijl 
op alle Nederlandse kanalen zorgt ervoor dat 
de tv-kijker HbbTV sneller herkent en omarmt.

Het HbbTV Forum vroeg de De Reactor een 
uniform icoon en call-to-action te ontwikkelen.

Gebruik
De geprogrammeerde call-to-action zal enkel 
op tv verschijnen, als de tv ook daadwerkelijk 
HbbTV ondersteunt.

Het icoon zelf is zo ontwikkeld dat het in  
de call-to-action op tv en in communicatie 
uitingen voor print-, drukwerk en online ingezet 
kan worden. 

HbbTV Forum en branding team
In het HbbTV Forum, een initiatief van cross 
media platform iMMovator, komen relevante 
partijen uit de keten sinds 2010 bij elkaar  
om afspraken te maken over de techniek en 
marketing van HbbTV in Nederland.

Een deel van de HbbTV Forumleden, onder wie 
NPO, RTL en SBS, vormen het branding team 
dat bij de totstandkoming van deze toolkit is 
betrokken. 

Branding traject
Het HbbTV icoon kwam tot stand door diverse 
onderzoeken en testfases. Internationale  
branding voorbeelden, randvoorwaarden  
van omroepen, testen met tv-kijkers en app- 
ontwikkelaars zijn allemaal meegenomen. 

Het resultaat is een icoon dat zender-breed  
gebruikt kan worden, aangevuld met een  
heldere call-to-action in een uniform format. 

De consumentenwebsite drukoprood.nl zal  
de tv-kijker basisinformatie geven. 

Versie 1.0
HbbTV is nieuw voor alle partijen. Deze toolkit 
is dan ook een organisch en lerend document. 

Leerpunten en verzoeken tot aanpassing  
worden opgenomen en verwerkt in versie 1.1. 
De communicatie hierover loopt via iMMovator, 
zie colofon. 

Implementatiefase
Om druk op rood goed ingebed te krijgen  
in Nederland, starten we met de meest  
informatieve versie van de call-to-action.  
Deze fase duurt minimaal tot september 2017. 
We bekijken gaandeweg wanneer uitbreiding 
gewenst en realistisch is. 

Alle downloads vind je op 
hbbtv.nu/toolkitdownloads

Intro

http://drukoprood.nl
http://www.hbbtv.nu/toolkitdownloads/
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Icoon
HbbTV verrijkt de kijkervaring van de tv-kijker, 
dat begint met zien. Het icoon is een versmel-
ting van een pijl-vorm, het groter-dan-teken (>) 
en een oog. Kortom: meer zien! 

Rood is de primaire kleur van het icoon.  
Deze kleur verwijst naar de rode knop op  
de afstandsbediening waarmee de tv-kijker 
HbbTV kan inschakelen.

Call-to-action
De call-to-action kan worden ingezet voor drie 
typen HbbTV content:

1)  specifieke, programma gerelateerde  
 content
2)  uitzending gemist van het betreffende  
 programma
3)  algemene HbbTV portal met standaard  
 aangeboden diensten

De call-to-action is een combinatie van het 
icoon, een korte & krachtige belofte en een 
heldere oproep tot actie.

Wil je direct aan de slag met de call-to-action? 
Kijk op pagina 9. 

Icoon

Intro | concept

Call-to-action op televisiescherm

Call-to-action

Wil je meer weten 
over dit item?

Wil je meer weten 
over dit item?
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Icoon kleur
Het icoon dient altijd in kleur (full colour) 
geplaatst te worden. Mocht dat niet mogelijk 
zijn, dan is het icoon ook beschikbaar in grijs-
waarden (alleen voor print- en drukwerk).

Achtergrondkleur 
De achtergrondkleur is bij voorkeur zwart,  
de tweede voorkeur gaat uit naar wit.  
Een andere achtergrondkleur is ook mogelijk, 
zolang het contrast groot genoeg is. Het icoon 
mag niet over beeld geplaatst worden.

Witruimte
Laat altijd een vierkante ruimte rondom het 
icoon vrij. Deze minimale marge is opgenomen 
in de bestanden van het icoon. Meer witruimte 
mag wel.

Secundair icoon
Gebruik bij voorkeur het standaard icoon. 
Wanneer het icoon kleiner dan 10 mm  
(print- en drukwerk) of 30 pixels (televisie  
en web) wordt geplaatst, dient de secundaire 
versie van het icoon te worden gebruikt. 

Bestandsformaten
Er zijn diverse bestandsformaten beschikbaar 
in de toolkit, zie Downloads op pagina 31.  
De bestanden zijn ingedeeld in twee mappen: 
televisie en web en print- en drukwerk.

1e Voorkeur: standaard icoon, full colour,  
zwarte achtergrond

Standaard icoon, grijswaarden, 
witte achtergrond

2e Voorkeur: standaard icoon, full colour, 
witte achtergrond

Secundair icoon (<10 mm of <30 px), 
diverse varianten

Icoon | gebruik
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Kleuren
De primaire kleur van het icoon is rood. Deze 
kleur wordt ondersteund door vier secundaire 
kleuren.

Televisie en web
Voor televisie en web is er een kleurenpalet 
beschikbaar in RGB en HEX. Voor televisie  
én voor web worden dezelfde kleurwaarden 
gehanteerd. 

Bij het bepalen van de kleurwaarden is  
rekening gehouden met de kleurweergave  
van de huidige HD-tv's: rec.709. 

De kleuren kunnen per televisie- of computer-
scherm iets verschillen. Dit heeft te maken met 
de beeldinstellingen van het device.

Print- en drukwerk
Voor print- en drukwerk is er een kleurenpalet 
beschikbaar in CMYK-waarden.

Icoon | kleuren

RGB 
255/0/0

HEX 
#FF0000

CMYK
0/100/100/0

RGB 
0/215/130

HEX 
#00D782

CMYK 
70/0/60/0

RGB 
1/1/1
HEX 

#010101
CMYK 

0/0/0/100

RGB 
225/225/225

HEX 
#E1E1E1
CMYK

0/0/0/17

RGB
241/241/241

HEX
#F1F1F1
CMYK

0/0/0/0
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Do's:
• 100% zwarte achtergrond 
• genoeg contrast tussen icoon 

en achtergrond
• genoeg ruimte om het icoon heen

Don'ts:
• icoon-kleur aanpassen
• te weinig contrast tussen icoon  

en achtergrond
• icoon verkeerd plaatsen: gedraaid  

of gespiegeld
• icoon te weinig witruimte geven
• icoon over beeld plaatsen
• icoon schaduw of glow geven

Icoon | do's and don'ts

te weinig contrast te weinig contrast verkeerde plaasting

genoeg contrast voldoende witruimte icoon-kleur aanpassen

te weinig witruimte icoon over beeld icoon op overdruk
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Call-to-action
De call-to-action verschijnt op het televisie-
scherm als er programma gerelateerde content 
op HbbTV beschikbaar is of om de kijker naar 
de algemene portal van HbbTV te leiden.  
Bekijk het voorbeeld op de volgende pagina.

De call-to-action is een combinatie van:
1)  het icoon
2)  de belofte
3)  de oproep tot actie

Icoon 
Het icoon heeft een prominente plek en is  
een vast onderdeel van de call-to-action.

Belofte
De belofte is een korte & krachtige boodschap, 
die laat zien wat de kijker krijgt als hij/zij op  
de rode knop drukt. De belofte is naar eigen 
wens in te vullen (zie Schrijfwijze op pagina 19) 
en bestaat altijd uit twee regels. 

Oproep tot actie 
De oproep tot actie is een heldere boodschap, 
die de kijker uitlegt welke handeling hij/zij 
moet verrichten. 

In de 1e fase (t/m september 2017) wordt  
de actie Druk op de rode knop gebruikt. In de 
volgende fase wordt de uitleg vereenvoudigd.

Call-to-action | opbouw

Belofte (voorbeeldtekst)

Wil je meer weten 
over Máxima?

Wil je meer weten 
over Máxima?

Oproep tot actie

Icoon

Call-to-action
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Maak nú kennis
met boer Geert
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Afmetingen 
De call-to-action bedraagt in de breedte  
ongeveer 1/5e van het televisiescherm.  
De breedte is afhankelijk van de tekstlengte 
van de belofte. De breedte mag, indien  
nodig, ingekort worden.

De call-to-action in de toolkit is exact op maat 
gemaakt en gepositioneerd op het televisie-
formaat 1280 x 720 px (HD). De call-to-action 
in het bestand mag niet vergroot of verkleind  
te worden. 

Het vectorbestand kan desgewenst  
geëxporteerd worden voor 1280 (full HD)  
of 4K (ultra HD).

Kleur
Voor televisie en web is er een kleurenpalet 
beschikbaar in RGB en HEX. Voor print- en 
drukwerk is er een kleurenpalet beschikbaar  
in CMYK.

Ga naar pagina 7 voor de kleuren van  
het icoon.

Transparantie
De grijze banners in de call-to-action hebben 
een dekking van 50% en 70%. Door deze 
transparantie schijnt het tv-beeld licht door  
de call-to-action heen.

Call-to-action | gebruik

Afmetingen call-to-action (large)

70% dekking50% dekking

RGB 
1/1/1
HEX 

#010101
CMYK

0/0/0/100

RGB 
50/50/50

HEX 
#323232
CMYK 

0/0/0/93

324 px

22 px

69 px
Wil je meer weten 
over Máxima?
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Positie op televisiescherm
De call-to-action wordt altijd aan de rechter-
kant van het televisiescherm geplaatst, tegen 
de zijkant aan.

De onderkant van de call-to-action lijnt uit op 
2/3e van de hoogte van het televisiescherm.

De call-to-action in de toolkit is exact op maat 
gemaakt en gepositioneerd voor het televisie-
formaat 1280 x 720 px (HD). 

Overscan
Om te voorkomen dat er bij sommige  
televisies een gedeelte van de call-to-action 
aan de rechterkant wegvalt, is er rekening  
gehouden met 5% overscan. Alle bestanden 
in de toolkit zijn voorzien van 5% overscan 
middels een blauw kader. In het blauwe kader 
dient geen tekst te worden geplaatst. 

Let op: de overscan is in een aparte laag in  
de bestanden opgenomen en dient men uit  
te zetten bij toepassing.

De call-to-action mag bij korte teksten in de 
breedte worden ingekort, zolang de blauwe 
marge maar vrijgehouden wordt.

Call-to-action | gebruik

Lorem ipsum dolor 
sed rutrum purus

5% overscanLet op: laat geen tekst doorlopen in het blauwe kader

Wil je meer weten 
over Robben?

Positie call-to-action (large)
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Font
Voor de belofte in de call-to-action wordt het 
font Averta gebruikt. Averta is een schreefloos, 
modern en vriendelijk lettertype. Voor de  
belofte wordt enkel het gewicht Averta Bold 
gebruikt.

Tekstgrootte en regelafstand
De call-to-action in de toolkit is exact op maat 
gemaakt en gepositioneerd op het televisie-
formaat 1280 x 720 px (HD). De tekengrootte 
van de belofte is 22 px, de regelafstand staat 
op automatisch (26,4 px) ingesteld. 

Aankoop en licentie 
Het font Averta Bold en de gebruikerslicentie 
dient door iedere gebruiker afzonderlijk te 
worden aangeschaft. Het font kan online  
aanschaft worden bij diverse type foundries:
• Klik hier en koop het font bij Linotype
• Klik hier en koop het font bij MyFonts

Kies bij de aankoop van de Averta Bold voor 
voor het desktop-font en bepaal het aantal 
gebruikers. Mocht de call-to-action middels 
CSS worden gecodeerd, kies dan voor het 
web-font.

Call-to-action | standaard font

Averta Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Zing nu live mee
met de EO!

Font Averta: tekengrootte 22 px, regelafstand 'automatisch'

https://www.linotype.com/1570068/averta-bold-product.html
https://www.myfonts.com/fonts/intelligent-foundry/averta%20/bold/
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Back-up font
Let op: het font Averta Bold dient altijd voor-
rang te krijgen! Mocht dit echt niet mogelijk 
zijn, vervang het font dan door Arial Bold.  
Dit font is op alle devices beschikbaar. 

Tekstgrootte en regelafstand
Voor de tekengrootte en regelafstand van  
het fallback font gelden dezelfde eenheden  
als het standaard font. De tekengrootte van  
de belofte is 22 px, de regelafstand staat op 
automatisch (26,4 px) ingesteld.

Call-to-action | fallback font

Arial Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Font Arial: tekengrootte 22 px, regelafstand 'automatisch'

Kijk met 
de tolk
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Do's:
• font Averta Bold gebruiken bij alle  

call-to-actions
• fallback font Arial enkel gebruiken als  

het echt niet anders kan
• rekening houden met 5% overscan aan  

de rechterkant
• call-to-action gebied inkorten bij een  

korte belofte

Call-to-action | do's and don'ts

Fallback font indien het niet anders mogelijk is

Kijk met 
de tolk

5% overscan aan de rechterkant

Wil je meer weten 
over Máxima?

Call-to-action gebied inkorten bij een korte belofte

Volg het 
mediadebat 
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Don'ts:
• vormgeving call-to-action aanpassen
• belofte over één of meer dan twee regels 

laten lopen 
• font aanpassen
• geen rekening houden met 5% oversca
• te lange tekst gebruiken, zie pagina 19

Call-to-action | do's and don'ts

Belofte over drie regels

Wil je meer weten over 
koningin der Nederlanden 
Máxima Zorreguieta?

Belofte over één regel

Kijk met de tolk

Font aanpassen

Wil je meer weten 
over Máxima?

Marge (5% overscan) aan de rechterkant ontbreekt

Volg het 
mediadebat 
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De call-to-action kan worden verrijkt met eigen 
branding. Dit kan een logo, foto, illustratie of 
de huisstijl van een adverteerder zijn. 

Variant 1: Branding door omroep of  
programma 
Het HbbTV icoon wordt geanimeerd afgewis-
seld met het programma-logo, een sprekende 
foto of illustratie. Zie de voorbeelden hiernaast. 
 
Voorwaarden:
• Het vervangende beeld is duidelijk voor  

de kijker;
• Het beeld valt binnen het vlak dat  

normaliter door het icoon wordt gevuld.

Call-to-action | varianten

Voorbeeld variant 1: icoon afgewisseld met programmalogo

Speel mee met 
de dierenquiz

Voorbeeld variant 1: icoon afgewisseld met foto

Volg Floortje 
over de wereld

Voorbeeld variant 1: icoon afgewisseld met illustratie

Wil je alle 
uitslagen zien?
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Variant 2: Gebruik door derde partij, branded
Deze variant wordt enkel gebruikt door  
adverteerders, sponsoren of partners die  
in geheel eigen stijl willen communiceren. 
NB. De voorkeur gaat altijd uit naar de basis 
call-to-action of variant 1. 

Secundair icoon
In variant 2 worden het HbbTV icoon  
en de druk op rood oproep geminimaliseerd  
(actie-balk) en onder de call-to-action van  
de derde partij geplaatst.

Ons advies
Let op: de actie druk op rood moet nog  
ingebed worden als nieuwe handeling, bij  
heel tv-kijkend Nederland. Wij raden aan de  
originele call-to-action te gebruiken totdat  
de rode knop gemeengoed is geworden. 

Call-to-action | varianten

Voorbeeld variant 2: branding vtwonen

Wil je deze stoel ook 
aan jouw eettafel?

Actie-balk met secundair icoon bij variant 2

Voorbeeld variant 2: branding ING

Kan ik later ook nog 
lekker leven?
Doe de Financieel Fit Test
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Tekstlengte
De belofte moet kort en krachtig zijn. Er zijn 
twee varianten van de call-to-action beschik-
baar: small en large. Gebruik small voor korte 
beloften en large voor lange beloften.

De call-to-action mag aan de rechterkant  
ingekort worden. Houd daarbij wel rekening 
met 5% overscan, zie pagina 12.

Aantal tekens inclusief spaties
Small: 10 - 20 tekens 
Large: 21 - 35 tekens

Schrijfwijze | tekstlengte

Call-to-action small, 20 tekens inclusief spaties

Call-to-action large, 35 tekens inclusief spaties

Volg het 
mediadebat 

Speel mee 
met de BN-er test!
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Een succesvolle oproep
De belofte wordt altijd als vraag of in de  
gebiedende vorm geschreven. De oproep  
vertelt concreet wat de kijker kan verwachten, 
of wekt nieuwsgierigheid op. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van 
programma specifieke content en algemene 
portal functies.

Do's: belofte als vraag
• Wil je live meespelen?
• Wil je kijken met gebarentolk?
• Zing je mee?
• Wil je vorige afleveringen zien?

Do's: belofte in gebiedende wijs
• Speel nu mee!
• Zet de ondertiteling aan
• Stem op Robbert en win een vakantie
• Ga naar de RTL4 portal

Don'ts:
• Live scores kijken
• Voor meer informatie
• Ook op uitzending gemist!
• Met ondertiteling

Schrijfwijze | schrijfstijl

Inspiratie: vraag

Wil je meer 
reistips?

Inspiratie: vraag

Durf jij mee 
te zingen?

Inspiratie: gebiedende wijs

Zet de 
ondertiteling aan

Inspiratie: gebiedende wijs

Vraag je vrienden 
en doe nu mee!
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Implementatiefases
Om de kijker te laten wennen aan de nieuwe 
handeling (druk op de rode knop) hebben de 
omroepen in het HbbTV Forum ervoor gekozen 
met een uniform icoon en call-to-action naar 
buiten te treden. 

Nieuw gedrag teweeg brengen kost tijd.  
Daarom pakken we de implementatie van  
de HbbTV branding gefaseerd aan.

Fase 1 - heden t/m september 2017
• Enkel het rode icoon wordt gebruikt;
• De call-to-action wordt aangevuld met een 

uitgebreide uitleg van de nieuwe handeling: 
druk op de rode knop.

Implementatie | fase 1

Fase 1: rood icoon, uitgebreide uitleg: druk op de rode knop

Wil je meer 
SBS6 Shownieuws?
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Implementatie | fase 2

Fase 2: groen icoon, korte uitleg: druk op groen

Fase 2: geel icoon, korte uitleg: druk op geel

Zet de 
ondertiteling aan

Fase 2 - vanaf september 2017, mits publiek 
er klaar voor is
• Meerdere knopkleuren (blauw, groen en 

geel) kunnen worden ingezet;
• De call-to-action heeft een summiere, korte 

uitleg van de handeling die nu al bekend is: 
druk op rood.

Fase 2: rood icoon, korte uitleg: druk op rood

Wil je meer 
SBS6 Shownieuws?

Fase 2: blauw icoon, korte uitleg: druk op blauw

Kijk je volgende 
week weer? 

Ga naar 
de SBS6 portal
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Implementatie | fase 3

Fase 3: rood icoon, geen uitleg

Wil je meer 
SBS6 Shownieuws?

Fase 3: groen icoon, geen uitleg

Ga naar 
de SBS6 portal

Fase 3: blauw icoon, geen uitleg

Kijk je volgende 
week weer? 

Fase 3: geel icoon, geen uitleg

Zet de 
ondertiteling aan

Fase 3 - zodra HbbTV compleet is uitgerold 
en de handeling een gewoonte is (n.t.b.)
• De uitleg van de actie druk op rood valt weg.

Wanneer Nederland toe is aan fase 2 en 3 zal 
uit de praktijk moeten blijken. De gewenning 
van de tv-kijker is mede afhankelijk van HbbTV 
programmering en communicatie/campagne.
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Implementatie | communicatie
Communicatie en campagne
Het HbbTV icoon is zeer geschikt voor gebruik 
op secundaire dragers, zoals tv-gidsen, websites 
en productverpakkingen. Hiervoor is bewust 
gekozen.  
 
Het Nederlandse publiek moet wennen aan de 
nieuwe handeling (druk op rood). We adviseren 
alle gebruikers van de HbbTV branding  
dan ook het icoon breed in te zetten om de  
nieuwe techniek, de handeling en het resultaat 
te communiceren. 

Het HbbTV Forum branding team bespreekt  
bij het uitkomen van deze toolkit de mogelijk-
heden voor een gezamenlijke campagne. 

Op de volgende pagina's volgen een aantal 
voorbeelden, ter inspiratie. In de downloads 
vind je geschikte bestandsformaten voor  
gebruik: televisie en web en print- en drukwerk. 
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sport

Now watching
Live

Voorbeeld: HbbTV portal omgeving
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#36 - van 3 september t/m 9 september 2016 - prijs € 1,45 
Voorbeeld: uiting in print
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Voorbeeld: retail advertising
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Voorbeeld: apps

HbbTV
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https://www.facebook.com/net5

Weet jij waar dé rode knop op jouw afstandbediening zit? En wat kan je 
er eigenlijk mee? Lees & bekijk alles over druk op rood op onze onze 
website. Of ga naar www.drukoprood.nl

Druk-op-rood combineert tv kijken met internet. Door 
op de rode knop op je afstandbediening te drukken, 
kun je direct extra informatie oproepen. Zoals het 
bekijken van de lekkerste recepten van Masterchefs 
UK. Mis het niet! Druk op rood.

Voorbeeld: social media
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Downloads
In de HbbTV branding toolkit (downloads) 
staan de volgende bestanden:

Call-to-action standaard (zie pagina 9) 
- Televisie en web (RGB):
 •  EPS small
 •  EPS large
 •  SVG small
 •  SVG large
-  Print- en drukwerk (CMYK):
 •  EPS small
 •  EPS large

Call-to-action branded (zie pagina 18) 
- Televisie en web (RGB):
 •  EPS small
 •  EPS large
 •  SVG small
 •  SVG large
-  Print- en drukwerk (CMYK):
 •  EPS small
 •  EPS large

Icoon standaard (zie pagina 6)
- Televisie en web (RGB):
 •  EPS zwart
 •  EPS wit
 •  PNG zwart
 •  PNG wit
-  Print- en drukwerk (CMYK):
 •  EPS zwart
 •  EPS wit
 •  JPG zwart
 •  JPG wit
-  Print- en drukwerk (grijswaarden):
 •  EPS wit
 •  JPG wit

Icoon secundair (zie pagina 6)
- Televisie en web (RGB):
 •  EPS zwart
 •  EPS wit
 •  PNG zwart
 •  PNG wit
-  Print- en drukwerk (CMYK):
 •  EPS zwart
 •  EPS wit
 •  JPG zwart
 •  JPG wit
-  Print- en drukwerk (grijswaarden):
 •  EPS wit
 •  JPG wit

small: voor korte belofte-teksten
large: voor lange belofte-teksten
zwart: zwarte achtergrond (1e voorkeur)
wit: witte achtergrond (2e voorkeur)

Alle downloads vind je op 
hbbtv.nu/toolkitdownloads

http://www.hbbtv.nu/toolkitdownloads/
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Colofon
Toolkit downloads
hbbtv.nu/toolkitdownloads

Website HbbTV Forum
hbbtv.nu

Consumentenwebsite HbbTV
drukoprood.nl

Contactpersoon HbbTV Forum Nederland
iMMovator
Frank Visser 
frank.visser@immovator.nl 
+31 (0)6 514 89 675

Contactpersoon NPO
Joost Negenman
+31 (0)35 677 88 99

Contactpersoon RTL 
John de Jong
+31 (0)35 671 87 18

Contactpersoon SBS
Marjan Kortekaas
+31 (0)6 526 00 227

De HbbTV branding is een concept en ontwerp 
van De Reactor i.s.m. Ready for take-off in  
opdracht van Stichting iMMovator en HbbTV  
Forum Nederland, bij wie de rechten liggen.  
iMMovator stelt deze toolkit inclusief templates  
vrij ter beschikking voor de ondersteuning,  
promotie en herkenbaarheid van HbbTV  
gerelateerde producten en diensten. Het is niet 
toegestaan afgeleiden te maken anders dan  
hoe deze zijn omschreven in deze toolkit. 

Gelieve voor overige aanpassingen contact  
op te nemen met iMMovator opdat deze  
aanpassingen in het totaalconcept kunnen  
worden vormgegeven door De Reactor.

Disclaimer
We hebben geprobeerd zo zorgvuldig  
mogelijk om te gaan met gebruikte bronnen 
en bronvermelding. Mocht er onverhoopt toch 
een auteur of maker niet goed vermeld staan, 
neem dan s.v.p. contact op met Frank Visser 
van iMMovator, zie hiernaast. 

http://www.hbbtv.nu/toolkitdownloads
http://www.hbbtv.nu
http://www.drukoprood.nl
mailto:frank.visser%40immovator.nl?subject=HbbTV
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