Huisstijl Handboek

Huisstijl
Handboek.

Dit document is bedoeld als
handleiding voor het gebruik en
toepassing van de huisstijl van de
Biotoop. Het bevat logo’s, kleuren en
kleurcodes, lettertypen en titelstijlen
en huisstijlelementen. Het handboek
zorgt ervoor dat de huisstijl van de
Biotoop consequent kan worden
toegepast.
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Logo’s

Logo’s

Origineel

Er zijn twee versies van het logo van
de Biotoop. Een versie met de
originele kleuren en dekking en een
tweede versie met afgevlakte
kleuren (100% dekking).
Het origineel is bedoeld voor digitale
toepassing. Voor print- en drukwerk

Afgevlakt

kan de afgevlakte versie gebruikt
worden.
Het schalen van het logo dient altijd
in verhouding te gebeuren.
Het logo mag niet kleiner dan 150px
worden weergegeven.
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Kleuren & Kleurcodes

Origineel

Kleuren
& Kleurcodes

pms
CMYK 66 50 100 49
transparantie 100%

pms
CMYK 47 5 100 0
transparantie 85%

pms
CMYK 9 88 0 0
transparantie 70%

pms
CMYK 73 34 0 0
transparantie 100%

pms
CMYK 49 11 100 7
transparantie 100%

pms
CMYK 19 63 26 0
transparantie 100%

pms
CMYK 73 34 0 0
transparantie 100%

pms
CMYK 46 5 98 0
transparantie 100%

pms
CMYK 7 62 0 0
transparantie 100%

Het kleurenpalet twee groene
kleuren (hoofdkleuren) en roze en

Afgevlakt

blauw (accentkleuren).
De hoofdkleuren dienen te worden
gebruikt voor de belangrijkste
elementen en de accentkleuren voor

pms
CMYK 66 50 100 49
transparantie 100%

kleinere elementen en highlights.
De twee groene kleuren zijn hetzelfde
als de kleuren uit het logo van

pms
CMYK 40 4 85 0
transparantie 100%
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Lettertype & Titelstijlen

Lettertype
& Titelstijlen
Voor vrijwel alle tekst wordt het font
century gothic gebruikt. Platte tekst,
titels, tussenkoppen etc. Hiernaast
vind je de gebruikte afmetingen,
regelafstanden en diktes.
Voor de afmetingen geldt dat ze

Titels (groot)

Aa Bb Cc Dd
(grootte: 48px, dikte: bold, regelafstand: 56px)

Titels

relatief aan elkaar gelijk moeten zijn.

Aa Bb Cc Dd

Ze kunnen echter in een meervoud

(grootte: 24px, dikte: bold, regelafstand: 28px)

gebruikt worden (bijv. 24px x2 = 48px)
Download het font hier:
< download link >

Platte tekst

Aa Bb Cc Dd
(grootte: 12px, dikte: regular, regelafstand: 20px)
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Lettertype & Titelstijlen

De letters van
De Biotoop
Er is een alfabet ontwikkeld in
dezelfde stijl als de letters in het logo.
Deze letters mogen niet in teksten
worden toegepast, ze worden
uitsluitend op.... toegepast....
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Huisstijlelementen

Huisstijlelementen
Bij de huisstijl horen enkele elementen

01
Gekleurde lijn

die als decoratie kunnen worden
gebruikt.
Hieronder vallen de ‘Biotoop letters’
(waaruit onder meer het logo
bestaat) en enkele andere losse
elementen.
Rechts zie je enkele voorbeelden die
laten zien hoe deze elementen
dienen te worden toegepast.
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Huisstijlelementen

Achtergronden
In de huisstijl mogen vier achtergrond
kleuren worden toegepast.
Zie rechts een overzicht van de te
gebruiken achtergronden. Dit is een
voorbeeld, meerdere achtergrond
kleuren op één pagina is niet
toegestaan.
De achtergronden mogen ook deels
worden toegepast, de regel hierbij is
dat deze wel aan twee zijden van
een pagina aflopend moet zijn.
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01
Donkergroene achtergrond
02
Lichtgroene achtergrond
03
Roze achtergrond
04
Blauwe achtergrond
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