Huisstijlgids

Het logo
Dit is het logo van Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Vriendelijk, doch kordaat.
Gebaseerd op het lettertype Avenir Next Rounded
Dit is ook de belangrijkste versie van het logo die we zo vaak mogelijk zien in zijn optimale vorm.
Zo bouwen we de herkenbaarheid van Kies Kleur tegen Pesten en al haar acties en communicatie op.

Kleurvariaties
Gebruik zo vaak mogelijk de versie van het logo in kleur op witte achtergrond.
In specifieke gevallen kan je afwisselen met de versie op oranje of op paars.

Zwart-wit versie
Als het echt niet anders kan (stempels, fax, fotokopie...) gebruiken we de zwart-wit
of wit-zwart versie van het logo.

Voorbeelden

2°

Technisch
De grootte van de ‘N’ geeft aan hoeveel witruimte er minimum rondom het logo moet worden behouden. Dwz dat
andere teksten of layout-elementen minstens die afstand moeten respecteren.
De tekstballon en de ‘tegen’ in de tekstballon zijn 2° geroteerd. Dit moet altijd zo blijven. Ook de andere verhoudingen binnen het logo, regelafstand, kleuren en contrasten moeten behouden worden zoals aangeleverd..
Past het logo niet perfect in je layout?
Gebruik dan eventueel een van de alternatieve versies die we voorstellen op volgende pagina’s.

Alternatieve, horizontale versie
Als het logo moet worden weergegeven op compacte, langwerpige dragers, kan er voor deze formatie gekozen worden.
Op volgende pagina zie je ook de beschikbare kleurvariaties voor dit logo.

Voorbeelden

minimum 1cm2

Mini-monogram
Voor heel kleine formaten of zeer compacte oppervlakten kan dit monogram gebruikt worden.
Let op: de naam van de organisatie is hier niet leesbaar, zorg dus steeds voor voldoende context
en gebruik deze versie niet te vaak.

Voorbeeld

Andere logo’s

Kleuren, typografie en opmaak

Kies hoofdkleuren
Begripvol Paars en Dapper Oranje maken deel uit van het logo
en vormen een sterk duo steunkleuren voor alle communicatie.

Begripvol
Paars

CMYK: 60 | 65 | 0 | 70
RGB: 57 | 43 | 75
HEX: #392B4B

CMYK: 50 | 0 | 91 | 0

Dapper
Oranje

CMYK: 0 | 75 | 100 | 10
RGB: 216 | 85 | 9
HEX: #D85509

RGB: 149 | 194 | 59

HEX: #95C23B

CMYK: 75 | 0 | 70 | 0

RGB: 43 | 173 | 112

HEX: #2BAD70

CMYK: 87 | 0 | 36 | 22

RGB: 0 | 140 | 146

HEX: #008C92

CMYK: 25 | 72 | 28 | 0

RGB: 196 | 98 | 132

HEX: #C46284

CMYK: 10 | 0 | 100 | 0

RGB: 242 | 229 | 0

HEX: #F2E500

CMYK: 14 | 89 | 97 | 12

RGB: 190 | 52 | 26

HEX: #BE341A

Kies secundaire kleuren
Deze zes extra kleuren versterken het team.
Ze maken het mogelijk accenten te leggen, dingen te
doen opvallen of zorgen gewoon voor meer diversiteit.

Niet grijs,
niet zwart.

110%
CMYK: 87 | 87 | 46 | 62
RGB: 39 | 29 | 51
HEX: #271D33

80%
CMYK: 48 | 52 | 0 | 56
RGB: 87 | 75 | 107
HEX: #574B6B

50%
CMYK: 30 | 33 | 0 | 35
RGB: 140 | 132 | 159
HEX: #8C849F

20%
CMYK: 12 | 13 | 0 | 14
RGB: 205 | 201 | 217
HEX: #CDC9D9

100%
CMYK: 60 | 65 | 0 | 70
RGB: 57 | 43 | 75
HEX: #392B4B

70%
CMYK: 42 | 46 | 0 | 49
RGB: 103 | 92 | 124
HEX: #675C7C

40%
CMYK: 24 | 26 | 0 | 28
RGB: 160 | 154 | 178
HEX: #A09AB2

10%
CMYK: 6 | 7 | 0 | 7
RGB: 229 | 227 | 235
HEX: #E5E3EB

90%
CMYK: 54 | 58 | 0 | 63
RGB: 71 | 59 | 91
HEX: #473B5B

60%
CMYK: 36 | 39 | 0 | 42
RGB: 121 | 112 | 142
HEX: #79708E

30%
CMYK: 18 | 20 | 0 | 21
RGB: 182 | 177 | 197
HEX: #A09AB2

5%
CMYK: 3 | 3 | 0 | 4
RGB: 241 | 241 | 245
HEX: #F1F1F5

Kies kleur! We houden het
altijd hoopvol en kleurrijk
en vermijden zwart en
grijs in alle visuele communicatie.
In de plaats daar van
wordt het paars uit het
logo gebruikt in een reeks
tinten van donker naar
bijna wit.
Voor zaken die heel contrastrijk moeten zijn, zoals
broodtekst, wordt de kleur
‘110%’ gebruikt uit de
reeks hiernaast. Deze variant is nog iets donkerder
dan het paars uit het logo,
de ‘100%’.

Nunito Black
Nunito Extrabold

Nunito Black italic

Nunito Bold

Nunito Extrabold italic

Nunito Semibold

Nunito Bold italic

Nunito Regular

Nunito Semibold italic

Nunito Light

Nunito Regular italic

Nunito Extralight

Nunito Light italic
Nunito Extralight italic

Nunito Sans
Nunito Sans italic
Nunito Sans bold

Fonts voor titels
Nunito Black is het lettertype dat het meest lijkt op
dat van het Kies Kleur tegen Pesten logo. Nunito
Black werkt het best als je het gebruikt als lettertype voor titels, oproepen, acties... dingen die mogen
schreeuwen. Door de afgeronde hoeken blijft het
trouwens steeds vriendelijk.
Ook de overige gewichten, van Extrabold tot Extralight en hun italics kunnen gebruikt worden in de
communicatie. Afhankelijk van de toon van de tekst
of hiërarchie binnen de layout kies je wat het best
past. Probeer binnen een publicatie echter niet te veel
varianten door elkaar te gebruiken.

Fonts voor broodtekst
Langere, doorlopende tekst kan je in Nunito Sans
zetten. Het is het formelere broertje van Nunito, want
de letters eindigen niet afgerond.
Ook Nunito Sans bevat veel gewichten en italics, maar
we gaan er van uit dat een goed leesbare paragraaf
enkel in Nunito Sans Regular wordt gezet, met
benadrukte woorden in Nunito Sans Bold en italic.

Je kan de hele Nunito en Nunito Sans familie gratis downloaden en gebruiken vanaf fonts.google.com.
Ze vallen onder een ‘Open Font License’, dus zijn vrij in gebruik voor zowel drukwerk en web.

Arial Rounded & Arial

In geval van nood...
Wanneer het om technische redenen niet mogelijk is
Nunito en Nunito Sans te gebruiken, kan er teruggevallen worden op de fonts Arial Rounded of Arial die
op de meeste computers vooraf geïnstalleerd staan.

Tekstballonnen
De tekstballon uit het logo kan doorheen de communicatie gebruikt worden als speels element.

Maak tekstballonnen
Ga gerust zelf aan de slag en zet slogans in tekstballonnen.
Gebruik hiervoor het meegeleverde bestand “tekstballonbouwer.ai” en volg het plan dat hier afgebeeld staat.
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x=

Afstand van het begin van de ballon tot aan het puntje van de ballon.

y=

Hoogte van de ballon

y/4 =

Afstand vanaf boven- en onderkant van de ballon tot aan de hoofdletter.
Die afstand is exact een vierde van y.

y/2 =

Hoogte van de hoofdletter ten opzichte van y.
Die hoogte is exact de helft van y.

2° =

Als alle bovenstaande verhoudingen kloppen roteer je
als laatste stap de hele ballon 2 graden tegen de klok.

PESTEN

NU!

Verder mag je ook alles in kapitalen zetten, spiegelen en
kleuren veranderen om je boodschap over te brengen.
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Instructies bij de meegeleverde bestanden
Een uitgebreid pakket logo’s en grafische elementen wordt in bestandsformaten voor gebruik op beeldscherm (RGB) en in drukwerk (CMYK) meegeleverd.

PDF voor print
Dit zijn CMYK bestanden die je in layouts voor drukwerk kan gebruiken.
Ze zijn schaalbaar tot eender welke grootte, zonder kwaliteit te verliezen.
Je kan deze bestanden aanleveren aan een drukkerij of grafisch ontwerper
of je kan er zelf mee aan de slag in professionele opmaakprogramma’s.
PNG voor beeldscherm
Dit zijn RGB bestanden die je voor weergave op beeldscherm kan gebruiken.
Ideaal voor Powerpoint presentaties, e-mail signatures, briefhoofden in Word...
Je kan deze bestanden kleiner schalen of opnieuw opslaan als een kleiner formaat
zonder kwaliteitsverlies. Je kan de originele bestanden niet groter schalen zonder
kwaliteitsverlies.

PNG XL voor beeldscherm
Hetzelfde gebruik als ‘PNG voor beeldscherm’, maar een groter origineel formaat.

SVG voor web
Dit zijn RGB bestanden die je voor weergave in de browser kan gebruiken.
Ze zijn schaalbaar tot eender welke grootte, zonder kwaliteit te verliezen.
Niet iedereen kan deze bestanden openen.
Gebruik deze bestanden in je webdesigns.

Deze huisstijlgids werd samengesteld door De Bemanning voor Kies Kleur tegen Pesten.
Vragen over de Kies Kleur tegen Pesten logo’s, huisstijl en gids mogen gesteld worden via seintje@debemanning.be
De afbeeldingen in de gids en de meegeleverde bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd.
Gebruik ervan kan enkel met toestemming van de organisatie Kies Kleur tegen Pesten.

