
Huisstijl handboek



Huisstijl handboek voor gebruik 
door sponsors en partners

Doel van dit handboek
In dit handboek zijn de richtlijnen voor het gebruik van de verschillende huisstijlitems 
van Woerden 650 opgenomen. Om de herkenbaarheid en uniformiteit van Woerden 650 
te handhaven verzoeken wij onze sponsors en partners om dit handboek te raadplegen 
en de hierin omschreven richtlijnen op te volgen.

Dit handboek is bedoeld voor:
- Projecten die een bijdrage van Woerden 650 ontvangen.
- Sponsors en partners van Woerden 650.

Dit handboek kan worden gewijzigd en uitgebreid. Controleer op de website 
www.woerden650.nl voor de meest recente versie van het handboek.

Voor vragen over het gebruik van het logo en huisstijlitems kunt u contact opnemen met 
communicatie@woerden650.nl.

Copyright en merkenrecht

De naam en het logo en beeldmerk van Woerden 650 zijn een geregistreerd merk 
en vastgelegd bij BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) onder 
dossiernummer 1413314. Aalle hieraan verbonden rechten zijn voorbehouden aan 
Woerden 650.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van Woerden 650 producten 
te vervaardigen t.b.v. commerciële verkoop.





Het logo heeft ruimte  
nodig om te ademen.  
Hiervoor bestaat een  
minimale witruimte. 

De witruimte tussen beeld 
en woordmerk wordt  
opgebouwd door de  
volgende stappen: pak de 
helft van een W waardoor 
een V ontstaat die een 
perfect vierkant vormt.  
Dit vierkant vormt de  
minimale witruimte  
rondom het logo. Dit vormt 
ook de ruimte tussen het 
woordmerk en het  
beeldmerk.

logo opbouw en minimale witruimte

Woerden 650 jaar

Logo variantenLogo witruimte
Het logo heeft ruimte nodig om te ademen. 
Hiervoor bestaat een minimale witruimte. 
 
De witruimte tussen beeld en woordmerk 
wordt opgebouwd door de volgende stappen: 

Pak de helft van een W waardoor een V 
ontstaat die een perfect vierkant vormt. 

Dit vierkant vormt de minimale witruimte 
rondom het logo. 

Dit vormt ook de ruimte tussen het 
woordmerk en het beeldmerk.



Logo variantenLogo varianten
Logo Monogram

Er zijn diverse varianten van het logo beschikbaar. 
Welke er wordt gebruikt hangt af van de vormgeving, 
de productiewijze en het middel. De beeldelementen 
zijn in de volgende formaten te verkrijgen:

Drukwerk (vector)
- .ai
- .eps

Beeldscherm (pixel)
- png
- jpg



Onjuist gebruik logo & monogram
Gedraaid of scheef
Het logo mag niet vervormd worden in een 
stilstaand beeld.

Kleur
Het logo mag alleen in de voorgaande kleuropties gebruikt  worden en alleen op 
achtergronden zoals op de vorige pagina weergegeven.

Lettertype, kerning en interlinie
De afstand tussen de letters mag niet aangepast worden. 
Het lettertype mag niet worden  aangepast.

Effecten
Er mag geen effect of kleurverloop 
op het logo worden toegepast.



Gebruik logo & partner
Wanneer het logo gebruikt wordt in combinatie met dat van een partner, kan het op deze 
manier worden weergegeven:

Wanneer u partner of sponsor bent en dit wilt communiceren, dan kan dit op de volgende 
manier:



Voor het feest ‘Woerden 650’ is er een vrolijke 
en eigen confetti ontworpen. 

Er zijn diverse varianten van het beeldelement 
beschikbaar. De kleuren in het patroon zijn 
willekeurig en daardoor wordt Woerden straks 
erg kleurrijk & feestelijk. De beeldelementen 
zijn in de volgende formaten te verkrijgen: 

Drukwerk (vector) 
- CMYK (eps) 

Beeldscherm (pixel) 
- RGB (eps, png en svg) 

Toepassing: 
- als visueel beeldelement 
- citydressing

Confetti



Kleuren
Deze kleuren zijn bedoeld als hoofdkleur en vormen de basis van de huisstijl.

RGB 32 / 28 / 77 
CMYK 100 / 100 / 40 / 35
HEX #211c4d

RGB 237 / 40 / 145 
CMYK 0 / 95 / 0 / 0
HEX #ed2991

RGB 240 / 78 / 69 
CMYK 0 / 85 / 75 / 0
HEX #f04e45

RGB 136 / 57 / 149 
CMYK 55 / 93 / 0 / 0
HEX #8a3894

RGB 187 / 143 / 104 
CMYK 20 / 40 / 60 / 10
HEX #ba8f69

RGB 27 / 117 / 288 
CMYK 85 / 50 / 0 / 0
HEX #1c75bd

RGB 0 / 107 / 62 
CMYK 90 / 32 / 92 / 25
HEX #006b3d

RGB 134 / 197 / 85 
CMYK 52 / 0 / 88 / 0
HEX #87c454

RGB 17 / 170 / 88 
CMYK 81 / 5 / 90 / 0
HEX #11aa58

RGB 255 / 215 / 0 
CMYK 0 / 13 / 100 / 0
HEX	 #ffd600

RGB 244 / 121 / 32 
CMYK 0 / 65 / 100 / 0
HEX #f2781f



Verloop 650
Dit is het verloop wat wordt gebruikt in het logo




