HUISSTIJLGIDS
VOOR VBO-LEDEN
Begin 2019 heeft VBO haar positionering
verscherpt. Bij deze scherpere positionering
hoort ook een nieuwe huisstijl.
Om de herkenbaarheid van onze organisatie te
vergroten, is belangrijk dat wij samen als VBO
deze stijl hanteren.
In deze huisstijlgids leest u hoe u gebruik maakt
van de basiselementen uit de huisstijl: het logo,
de kleuren en lettertypes.

Een duidelijke huisstijl.
Daar gaan wij voor.

INTRODUCTIE
DOELSTELLING
Deze huisstijlgids geeft een korte
introductie en beschrijving van de
huisstijl van VBO. Het biedt richtlijnen
voor het ontwikkelen van
communicatiemiddelen en het
gebruik van logo’s, kleuren en
lettertypes. In deze gids vindt u alle
informatie rondom het gebruik en de
mogelijkheden van de huisstijl.

Als u bijvoorbeeld nieuw briefpapier
laat drukken, heeft u het logo van
VBO nodig. Wij adviseren u de digitale
bestanden en deze gids aan uw
reclame-/ontwerpbureau of drukker
te overhandigen. Deze kan dan
volgens de richtlijnen van deze
huisstijlgids het juiste logo gebruiken
en dit toepassen in uw eigen huisstijl.
Bij twijfel kunt u altijd contact
opnemen met ons. Wij kunnen u
adviseren en/of uw bestanden
controleren.

VBO
Bezoekadres
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp

Postadres
Postbus 135
2630 AC Nootdorp

Contact
070 345 87 03
vbo@vbo.nl

VBO-LOGO
LOGO-VARIANTEN
Het VBO-logo is er in meerdere
varianten. We gebruiken altijd het
logo met de descriptor, zodat
iedereen de rol van VBO begrijpt.

1. VBO-logo horizontaal
Deze logovariant heeft de voorkeur.

2. VBO-logo gestapeld
Wanneer de ruimte in de breedte
beperkt is, gebruiken we deze variant.

3. VBO-logo zonder descriptor
Alleen in uitzonderlijke gevallen, met
name online en op sociale media.

4. VBO-icoon
Alleen in uitzonderlijke gevallen, met
name online en op sociale media.

Waar vind ik de logo’s?
De logo’s vindt u via MijnVBO bij
Downloads onder Promotie. Ook
kunt u 'logo' intypen als trefwoord
rechtsboven in de zoekbalk.

VBO-LOGO
LOGO-SPECIALIST
VARIANTEN
Om hun specialisaties met nadruk in
de markt te kunnen zetten, zijn voor
bedrijfsmatig en agrarisch vastgoed
toevoegingen aan het logo gedaan
die hier de aandacht op vestigen.
Andere toevoegingen aan het logo
zijn niet toegestaan.

1. VBO Specialist Bedrijfsmatig-logo
horizontaal
Deze logovariant heeft de voorkeur.

2. VBO Specialist Agrarisch-logo
horizontaal
Deze logovariant heeft de voorkeur.

3. VBO Specialist Bedrijfsmatig-logo
gestapeld
Wanneer de ruimte in de breedte
beperkt is, gebruiken we deze variant

4. VBO Specialist Agrarisch-logo
gestapeld
Wanneer de ruimte in de breedte
beperkt is, gebruiken we deze variant

Waar vind ik de logo’s?
De logo’s vindt u via MijnVBO bij
Downloads onder Promotie. Ook
kunt u 'logo' intypen als trefwoord
rechtsboven in de zoekbalk.

VBO-LOGO
ACHTERGROND
Het VBO-logo wordt gebruikt in
VBO-blauw of wit. De achtergrond
is wit, VBO-blauw of bestaat uit een
foto. Het logo in zwart wordt alleen
toegepast als het gebruik van kleur
niet mogelijk is.
Let op de leesbaarheid als u het
logo op een fotoachtergrond
plaatst.

Logo kleur

Logo zwart-wit

Logo op een foto (let op leesbaarheid!)

VBO-LOGO
VRIJE RUIMTE
Rond het logo is een vrije ruimte
bepaald waarin geen andere
elementen mogen voorkomen. Dit
geeft ook een minimumafstand tot
de paginarand aan.

PLAATSING VAN HET LOGO
IN DRUK

De letters ‘VBO’ moeten lijnen met
de paginamarge. Uitzonderingen
zijn mogelijk bij kleine of afwijkende
formaten.

Het VBO-logo kan in elke hoek van
de pagina geplaatst worden, maar
rechtsonder heeft de voorkeur.

KLEUREN
PRIMAIRE KLEUREN

SECUNDAIRE KLEUREN

Het VBO-kleurenpalet bestaat uit
primaire kleuren VBO-blauw en
wit.

Als secundaire kleuren gebruiken we
VBO-oranje, VBO-donkerblauw,
VBO-grijs, VBO-lichtgrijs en
zwart.

VBO-blauw

VBO-oranje

CMYK: C100 M90 Y0 K30
RGB: R3 G42 B111
Pantone: 280 C
HEX: 032A6F

CMYK: C0 M45 Y100 K0
RGB: R248 G156 B28
Pantone: 145 C
HEX: F89C1C

Wit

VBO-donkerblauw
CMYK: C100 M94 Y40 K50
RGB: R17 G25 B65
Pantone: 2768 C
HEX: 111941

VBO-grijs
CMYK: C67 M60 Y50 K0
RGB: R110 G109 B120
Pantone: 437 C
HEX: 6E6D78

VBO-lichtgrijs
CMYK: C17 M15 Y13 K0
RGB: R219 G218 B221
Pantone: 25% 437 C
HEX: DBDADD

Zwart

TEKSTEN
LETTERTYPE
In al onze communicatie gebruiken
we het lettertype Montserrat. We
gebruiken Montserrat (Regular) voor
teksten. Voor titels gebruiken
we Montserrat Black in
hoofdletters. Montserrat Bold wordt
gebruikt als tussenkopjes of
introductietekst.
Montserrat is een gratis Google font.
Hierdoor kan het zowel on- als
offline worden toegepast.
Let op: het lettertype moet eerst
gedownload worden voordat u
hiermee aan de slag kunt gaan.
Rechts leest u hoe u dit doet.

TYPOGRAFIE
Bij titels, koppen en andere grote
tekst van de campagnemiddelen –
vanaf 5mm – is de lettergrootte gelijk
aan de interlinie. De tekst kan al naar
gelang vergroot worden, maar bij
voorkeur in stappen van 5mm, om
gemakkelijk binnen het grid te
blijven passen.

Hoe download ik Montserrat?
•

Klik op de namen van de fonts
om ze te downloaden:

Titel: Montserrat Black
Kopje en introtekst: Montserrat Bold
Platte tekst: Montserrat Regular
•

Open de .ttf-bestanden. Deze
kunt u vinden in het mapje
Downloads op uw computer.

•

Linksboven in het venster klikt u
op 'Installeren'.

•

Om te testen of het is gelukt,
kunt u naar Microsoft Word gaan
en controleren of deze in de lijst
met lettertypes staat.
Let op: als het programma al
open stond, moet u deze eerst
afsluiten.

VOORBEELD
Introtekst: Dundipsa cuscius,
senihit, et unt ex et aceraest
harchitius ut qui nihil ma
nimoluptatio te sitia dit, quis
volorer oribust.
Tussenkopje: Lorem Ipsum
Platte tekst: Sum inustio conseditas
quidescia nihillabores reius magnis
rehenis aspere, tem eossundio.
Elendi re volupta tusdae. Aturit es
mincto quiatiis es re etur molorep
udiate endit re et dolorem et,
quiatius aut litio. Nam de rem arum
vendae pore voluptatqui id
quianimint, quae.

