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Logo
Het logo is in al z’n eenvoud heel herkenbaar en een basiselement 
in de huisstijl. Het is belangrijk dat het logo altijd op dezelfde manier 
gebruikt wordt. 

Een aantal basis regels: 
- het logo staat altijd op een witte of zwarte achtergrond 
- het logo mag niet vervormd en/of veranderd worden 
- het logo is altijd in een vast gestelde kleurstelling 
- er mag geen tekst of beeld geplaatst worden in een letter x-hoogte* 

rond om het logo. 

Enkele voorbeelden op de volgende pagina.
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* De x-hoogte is in de typografie de hoogte van de onderkastletters zonder stok of staart, 
   zoals de kleine letter x, waarnaar deze hoogte dan ook genoemd is.
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Vervormen van 
het logo

Kleuren wijzigen

Andere kleuren of 
vormen toevoegen

Plaatsen op een 
gekleurde achtergrond
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Het logo veranderen

Tekst of beeld plaatsen 
vlakbij het logo, minstens 
een ‘x’ breedte/hoogte 
rond om vrijhouden

Het logo plaatsen op 
een foto

Het logo diapositief op een 
gekleur vlak of foto gebruiken

www.steekjijjehanduit.nl X

X
X
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Kleur
Binnen de huisstijl van Steek jij je hand uit wordt er gebruik gemaakt 
van de volgende twee huisstijl kleuren. Deze kleuren staan hieronder 
gespecificeerd voor verschilende doeleinden.

Offset/Print/Architecture

PMS: Pantone Warm Red C
CMYK: C:0 M:90 Y:80 K:0
RAL: 3024 - Luminous Red

PMS: Pantone Black C
CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:100
RAL: 9005 - Jet black

Web

RGB: R:231 G:51 B:49
WEB: #e73331 

RGB: R:0 G:0 B:0
WEB: #000000 



Typografie
Primaire lettertype 
De Avenir Next is het primaire lettertype van Steek jij je hand uit. Deze wordt 
voor lopende teksten toegepast in drukwerk en in brief- en rapportteksten. 
De complete familie mag worden gebruikt, maar Regular, Medium en Bold 
zijn het meest gangbaar.

Secundair lettertype 
De Eveleth Clean Regular is het secundaire lettertype van Steek jij je hand uit. 
Het wordt gebruikt voor koppen, tussenkoppen en korte teksten. 
Dit lettertype is uitsluitend op aanvraag beschikbaar.

Web-safe fonts
In sommige gevallen is het technisch niet mogelijk om een bepaald lettertype 
te gebruiken, bijvoorbeeld in een e-mail of PowerPoint presentatie. In zo’n 
geval kunnen de volgende alternatieve lettertypes gebruikt worden. Voor 
Avenir Next is het alternatief Arial Regular. Voor Eveleth Clean Regular is het 
alternatief Arial Bold in hoofdletters met de kleur rood. 
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Typografie
AVENIR NEXT MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Eveleth Clean Regular

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Arial Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial Italic (Alleen te gebruiken voor bijschriften)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Typografie
Arial voor interne correspondentie en presentaties
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Typografie stijlen 
extern

TYPOGRAFIE STIJLEN VOOR 
exTERN GEBRUIK.  
Onze voorkeur van typografie stijlen 
zijn hiernaast als voorbeeld neergezet. 
Met name titels en subtitels zullen in de 
‘rode’ huisstijlkleur worden gebruikt. 
Tenzij er een donkere achtergrond 
is, dan worden deze titels in het wit 
weergegeven. De ‘zwarte’ huisstijlkleur 
wordt ingezet bij de introtekst.  

In de volgorde hiernaast 
wordt dit verder uitgelegd. 
Voor de platte tekst is het uitgangspunt 
zwart. Alle teksten zijn linkslijnend 
tenzij een andere uitlijning functioneel 
nodig is, zoals bijvoorbeeld bij een 
rechtslijnende cijferkolom in een tabel. 

Om bijschriften te onderscheiden van 
de platte teksten mag, bij uitzondering, 
gebruik worden gemaakt van de Avenir 
Next Medium Italic.

DIT IS EEN 
titel. 

Dit is een voorbeeld 
van de platte tekst.

Dit is een voorbeeld  
van een subtitel. 

Dit is een voorbeeld 
van de platte tekst.

Dit is een voorbeeld 
van een bijschrift.

Titels 
eveleth 
Grootte 20 pt 
Afstand 24 pt

Introtekst
Avenir Next 
Medium 
Grootte 12 pt 
Afstand 14 pt

Subitels 
eveleth 
Grootte 12 pt 
Afstand 18 pt

Platte tekst 
Avenir Next 
Medium 
Grootte 12 pt 
Afstand 14 pt

Bijschrift 
Avenir Next 
Medium Italic 
Grootte 12 pt 
Afstand 14 pt
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Typografie stijlen 
intern

Titels 
Arial Bold
Hoofdletters 
Grootte 24 pt 
Afstand 26 pt

Introtekst
Arial Regular 
Grootte 12 pt 
Afstand 14 pt
 

Subitels 
Arial Bold 
Hoofdletters 
Grootte 12 pt 
Afstand 16 pt

Platte tekst 
Arial Regular 
Grootte 12 pt 
Afstand 14 pt

Bijschrift 
Arial Italic 
Grootte 12 pt 
Afstand 14 pt

TYPOGRAFIE STIJLEN VOOR 
INTERN GEBRUIK. 

Onze voorkeur van typografie stijlen  
zijn hiernaast als voorbeeld neergezet. 
Met name titels en subtitels zullen in 
de ‘rode’ huisstijlkleur worden gebruikt. 
Tenzij er een donkere achtergrond 
is, dan worden deze titels in het wit 
weergegeven. 

IN DE VOLGORDE 
HIERNAAST WORDT DIT 
VERDER UITGELEGD. 

Voor de platte tekst is het uitgangspunt 
zwart. Alle teksten zijn linkslijnend 
tenzij een andere uitlijning functioneel 
nodig is, zoals bijvoorbeeld bij een 
rechtslijnende cijferkolom in een tabel. 

Om bijschriften te onderscheiden van 
de platte teksten mag, bij uitzondering, 
gebruik worden gemaakt van de 
Arial Italic.

DIT IS EEN 
TITEL. 

Dit is een voorbeeld 
van een introtekst. 

DIT IS EEN VOORBEELD 
VAN EEN SUBTITEL. 

Dit is een voorbeeld 
van de platte tekst.

Dit is een voorbeeld 
van een bijschrift.
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Stijlelementen
Stijlelementen zijn elementen die de huisstijl ondersteunen en onderdeel 
zijn van de lay-out.

Steek jij je hand uit doet dit op een simpele wijze met vlakken die in 
dezelfde hoek staan als die van het logo. 

Een goed voorbeeld is de postercampagne. Zie enkele voorbeelden op 
de volgende pagina.

4,25o

4,25o
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Check het verhaal van Lucas 
www.steekjijjehanduit.nl 

  Een loser, 
dat ben 
     ik nu…
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Check het verhaal van Samira 
www.steekjijjehanduit.nl 

     Ik wilde helpen, 

        maar ben zo 

      belazerd
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Check het verhaal van Omar 
www.steekjijjehanduit.nl 

  Ik vertrouw 
echt niemand 
     meer...
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Check het verhaal van Julia 
www.steekjijjehanduit.nl 

 Ik heb 
  er nog steeds 

iedere dag 
      last van



www.steekjijjehanduit.nl 


