
VISUELE IDENTITEIT
// BRANDBOOK



UITZONDERLIJK	Mag	het	logo	van	De	
Hinde	op	een	donkere	achtergrond	in	
reverse	modus	gebruikt	worden

De standaard versie van het logo is zwart met oranje

LOGO



KLEUREN EN LETTERTYPES

Het standaard lettertype voor titels is AQUAWAX BLACK 

Het	standaard	lettertype	voor	doorlopende	tekst	is	Calibri
!! Aquawax heeft	problemen	met	cijfers.	Zet	je	cijfers	steeds	in	Calibri.

ZWART WIT
ORANJE

RGB	234/128/5
HEX	EA8005

Primaire kleuren

GRIJS

RGB	127/127/127
HEX	7F7F7F

BLAUW

RGB	0/32/96
HEX	002060

GROEN

RGB 0/176/80
HEX	00B050

Secundaire kleuren



FOTO’s

In alle foto’s die je gebruikt, moeten “Happy Kids” centraal staan.
Dat is de uitstraling van “Happy Leiding for Happy Kids”.

Gebruik	foto’s	met	bomen/struiken/planten	als	achtergrond	à link	met	de	natuur
Indien	relevant,	zorg	voor	foto’s	met	constructies	op	de	achtergrond	à link	met	techniek
Onderaan	de	foto	staat	altijd	een	oranje	lijn	(3	pt).

Geen	inspiratie?	Contacteer	een	van	de	leden	van	het	MarCom team,	zij	kunnen	in	de	Fotobank	grasduinen



INKLEDING LOGO

Bij De Hinde schijnt de zon altijd!
Daarom staat het logo altijd in een “stralende” zone

R R*1,15

De	stralende	zone	bestaat	uit	2	
cirkels,	waarvan	de	eerste	15%	
groter	is	dan	de	tweede

Beide	cirkels	worden	in	een	hoek	van	de	
foto	in	één	punt	samen	gebracht.	De	kleur	
van	beide	cirkels	is	wit	50%	transparant



INKLEDING LOGO - Varianten

De “stralende” zone mag, afhankelijk van je foto, links, rechts, 
boven of onder staan.

Op	lange	smalle	banners	is	
het	toegelaten	dat	de	
stralende	zone	onderaan	
afgekapt	wordt.



CALL TO ACTION en HASHTAG

Als	we	willen	dat	mensen	actie	ondernemen,	
wordt	die	altijd	vooraf	gegaan	door	een	dubbele	
slash	in	het	oranje,	gevolgd	door	een	spatie.	
De	Call	to Action	staat	altijd	in	lettertype	Aquawax Bold.

// Schrijf nu in

// Kijk op dehinde.be

// Reserveer nu je maaltijden

// Reserveer de datum al in je agenda

Post	je	een	leuke	foto	en	wil	je	er	een	korte	
opmerking	bijzetten?	Plak	een	witte	balk	op	de	
foto	en	laat	je	opmerking	vooraf	gaan	door	een	
hashtag.
De	opmerking	staat	altijd	in	lettertype	Aquawax Bold.
De	hoogte	van	de	witte	balk	is	maximaal	1/10	van	de	
hoogte	van	de	foto.



JUN

DATUM

24
JUN

24

Staat er een belangrijke datum in je document? Dan neem je die in het beeld op in een rechthoek.

De	volledige	datumaanduiding	is	in	het	wit.	Als	je	foto	het	vereist,	mag	je	een	andere	primaire	of	secundaire	kleur	
gebruiken.

De	eerste	drie	letters	van	de	maand	staan	in	AQUAWAX, de	dag	in	Calibri Bold.

De	datum-aanduiding	
heeft	bovenaan	en	rechts	
dezelfde	afstand	van	de	
boord.	Hij	mag	de	
bovenste	helft	van	het	
beeld	niet	overschrijden.

De	datum-aanduiding	
heeft	onderaan,	links	en		
rechts	dezelfde	afstand	
van	de	boord.	Hij	mag	het	
onderste	kwart	van	het	
beeld	niet	overschrijden.



EENHEIDSUITSTAP
// Schrijf nu in24

JUN

WEBSITE BANNERS

Een	activiteit	op	de	website	wordt	aangekondigd	met	
- Een	foto	die	relevant	is	voor	de	activiteit
- Een	datumveld
- De	titel	van	de	activiteit	in	Aquawax Bold
- De	Call	to Action



// Inschrijven op dehinde.be

Lorem ipsum dolor sit amet,	consectetur
adipiscing elit,	sed do	eiusmod tempor incididunt
ut	labore et	dolore magna	aliqua.	Ut	enim ad	
minim veniam,	quis nostrud

Exercitation ullamco laboris nisi ut	aliquip ex	ea
commodo	consequat.	Duis	aute irure dolor in	
reprehenderit in	voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.	Excepteur sint	occaecat
cupidatat non	proident,	sunt in	culpa	qui officia	
deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet,	consectetur
adipiscing elit,	sed do	eiusmod tempor incididunt
ut	labore et	dolore magna	aliqua.	Ut	enim ad	
minim veniam,	quis nostrud

EENHEIDSUITSTAP

24
JUN

BRIEVEN

Een	brief	van	onze	eenheid	begint	
bovenaan	met	een	banner,	die	de	
volgende	elementen	bevat:
- Een	foto	die	relevant	is	voor	het	

onderwerp/event/…
- Het	logo	in	stralende	zone.	Het	

gemeenschappelijk	punt	van	de	
cirkels	is	bovenaan	links.

- De	datumzone	bovenaan	rechts

Daaronder	komt	de	titel	(bv.	De	naam	
van	het	event,	de	activiteit,	…)	in	
Aquawax Bold.

In	het	midden	staat	de	tekst.

Onderaan	wordt	de	Call	to	Action	
herhaald	(lettertype	Aquawax Bold 
en	//).



FLYERS

Een	flyer	van	onze	eenheid	heeft	links	
een	hoge	banner,	die	de	volgende	
elementen	bevat:
- Een	foto	die	relevant	is	voor	het	

onderwerp/event/…
- Het	logo	in	stralende	zone.	Het	

gemeenschappelijk	punt	van	de	
cirkels	is	links.

- De	datumzone	onderaan	
gecentreerd

Daarnaast	komt	de	titel	(bv.	De	naam	
van	het	event,	de	activiteit,	…)	in	
Aquawax Bold,	rechts	uitgelijnd

In	het	midden	staat	de	tekst.

Onderaan	wordt	de	Call	to	Action	
herhaald	(lettertype	Aquawax Bold 
en	//).

// Inschrijven op dehinde.be

EENHEIDSUITSTAP

Lorem ipsum dolor sit amet,	consectetur adipiscing elit,	
sed do	eiusmod tempor incididunt ut	labore et	dolore
magna	aliqua.	Ut	enim ad	minim veniam,	quis nostrud

Exercitation ullamco laboris nisi ut	aliquip ex	ea
commodo	consequat.	Duis	aute irure dolor in	
reprehenderit in	voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.	Excepteur sint	occaecat cupidatat
non	proident,	sunt in	culpa	qui officia	deserunt mollit
anim id est laborum.
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EENHEIDSUITSTAP

FACEBOOK EVENT

Een	Facebook	event	van	onze	eenheid	
bevat
- Een	foto	die	relevant	is	voor	het	

onderwerp/event/…
- Rechtsboven	het	logo	in	stralende	

zone.	Het	gemeenschappelijk	punt	
van	de	cirkels	is	bovenaan.

- De	naam	van	het	event	in	
Aquawax Bold.

De	datumzone	moet	je	niet	voorzien,	
want	die	plaatst	Facebook	zelf.

Eventueel	kan	je	onder	de	titel	nog	de	
Call	to	Action	opnemen	(lettertype	
Aquawax Bold en	//).



VLAGGEN EN BANNERS



T-SHIRTS en PULLS 

VOORKANT ACHTERKANT

Vooraan	staat	op	de	linkerborst	de	hinde	in	oranje Achteraan	staat	het	Reverse	logo	in	2	kleuren

T-Shirts en pulls zijn altijd donkerblauw. Alleen voor speciale events kan een andere primaire of secundaire kleur gebruikt worden.



TOTEMPULLS

Vooraan	staat	op	de	
linkerborst	het	
Reverse	logo	in	2	
kleuren

Achteraan	staat	de	
totem	in	het	oranje	in	
AQUAWAX BOLD.

Prefix	en	grafische	
illustratie	zijn	
optioneel.

TOTEMPULLS zijn altijd donkerblauw. 

BEREKENDE

KAKETOE
VOORKANT

ACHTERKANT


