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LOGO
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Op donkere achtergrond altijd wit logo gebruiken

Zwart/wit logo gebruiken bij zwart/wit print, geen grijstinten.

Tekst en beeld mag alleen in aangeleverde vorm worden gebruikt 
en niet los van elkaar of in een andere positie ten opzichte van 
elkaar. Tekst en beeld mogen niet individueel worden geschaald, 
maar altijd samen.
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C:0%
M: 100%
Y: 78%
K:6%

R: 218
G: 5
B: 45

R: 101
G: 134
B: 182

R: 32
G: 59
B: 127

R: 0
G: 0
B: 0

C: 66%
M: 43%
Y: 11%
K: 0%

C: 100%
M: 84%
Y: 17%
K:3%

C: 0%
M: 100%
Y: 78%
K:6%

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

R: 255
G: 255
B: 255

KLEUREN LOGO TYPOGRAFIE

GROTE TITELS:  
DIN BOLD
Platte tekst: DIN Regular. Highlights en links altijd DIN Bold. 

Eprerias voloren dandebis et eum resci unt, si con eum faccaes 
saestem volupti busaperia nulleni cum aceri te ne coneture cum 
fugit repudis eum non nobitatur? Quid quidit ut enihicide molen-
dipsam re es pellupit alistem volorerata consedi samet andi bea 
sae liqui odi adia vel minis aut quis doluptium cus.
Ame eiurepe vendentibus, culpa in nesciis nam faccae endit 
voluptas ad mos nossi tem quo quid min et aut mint eriamet odi 
blabori tatasit ioreptatem ipsantur ab inveliq uatemol ecaecestiur 
mintio cone es evelesed es ut magnim venda esed magnis acea 
core pre porum rectatur ant qui ommolupis adi ditam im essed 
moluptam dolum quaectasit este cus necepta voluptas resse 
omnia pratqui dention sectiur accabore adis quis dolo quia sintur, 
cus ditas nosti senihicimus nonserum nectae preprae sectecus 
nullibus, tem quas num ut debis recabo. Itaspe molorescilis velit 
asincta tinvel ipsunti onseria sum sime de liciusa ndiciet aspiet 
quatem que esecatendae rae ma ditatquiam, ut ut ulliquidem 
ideneces ilisinum quas et ut opti cone non cone volupta tempore-
rum quia quam eat.
Obit dolesti onsequassi nobis dus dem et es es esti utas etus. 
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FOTOGRAFIE
Drukwerk: uiteindelijke grootte minimaal 300 DPI
Web: uiteindelijke grootte minimaal 72 DPI

Zie voorbeelden: Heldere, duidelijke en frisse foto’s waarop altijd 
mensen zichtbaar zijn, met gezicht naar de camera gericht.  
Foto’s worden altijd gebruikt in combinatie met het filter, patroon 
en lijnen (zie volgende hoofdstuk).
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1. Afbeelding zonder filter

2. Toevoeging kleuren filter: Blauwgekleurd vlak  
(C: 92% M: 55% Y: 0% K: 21% / R: 0, G: 87, B:150) met Blend 
mode op multiply en transparancy op 20%

3. Toevoeging grid. LET OP: afbeelding moet duidelijk blijven.  
Dichtheid en transparantie van het patroon aanpassen aan foto, 
zorg dat de details van de foto zichtbaar blijven. Let hierbij met 
name op gezichten.

4. Toevoeging stippellijnen: Volg voor het aanbrengen van  
stippellijnen de (denkbeeldige) verdwijnpunten of duidelijke lijnen 
in een foto. Onderbreek de lijn om personen niet te doorkruisen. 
Gebruik nooit meer dan 4/5 lijnen per afbeelding. Lijndikte: 1,5pt. 
Onderbroken lijn met dash 5,7pt.

GEBRUIK FILTER



1514

VOORBEELDEN GEBRUIK 
HUISSTIJL
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