huisstijlgids 2.0
basisrichtlijnen en tools
voor bibliotheken
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2021

OVER DE
HUISSTIJL

De huisstijl streeft vertrouwen en herkenbaarheid na, net zoals de Bib. De eindgebruiker herkent
zijn lokale bibliotheek als deel van het netwerk van Nederlandstalige openbare bibliotheken in
Vlaanderen en Brussel.
Met de richtlijnen uit deze huisstijlgids kan elke bibliotheek binnen de eenheid van het netwerk
een eigen identiteit behouden. In 8 thema’s worden klassieke en nieuwe kleuren gecombineerd
tot een bruikbaar palet voor web en print. Welk thema het beste bij jouw bib past, kies je zelf.
Om de websites toegankelijk te houden voor een zo breed en divers mogelijk publiek, kregen
sommige kleuren een update. Zo voldoen ze aan de Europese normen rond online toegankelijkheid.
Gebruik dezelfde kleuren in al je andere communicatie, zoals affiches, folders en flyers. De beschikbare
sjablonen helpen je daarbij. Voor bibliotheken met een eigen huisstijl is een apart deel voorzien:
Hoe verzoen je je eigen huisstijl met die van de Bib?
Twee slagzinnen maken het biblogo af: ‘Het leven van A tot Z’ en ‘Altijd en overal’. Die tweede is vooral
voor bij digitale diensten, zoals Gopress of e-boeken. Nieuw in deze update van de huisstijlgids zijn de
richtlijnen om een logo te maken voor specifieke toepassing, met een aangepast onderschrift zoals ‘Open+’.
De website bibliotheek.be en andere overkoepelend Vlaamse communicatie krijgt een kleurenpalet,
gebaseerd op de huisstijl van Cultuurconnect. Zo blijft ook centraal ontwikkeld, kant-en-klaar
communicatiemateriaal herkenbaar voor de eindgebruiker.
De huisstijlgids is interessant om zelf te doorbladeren, maar vormt vooral een handig instrument voor
de communicatiedienst, een communicatiebureau of een freelance grafisch ontwerper waarmee je
samenwerkt voor het ontwerp van je grafisch materiaal. Op het leerplatform van Cultuurconnect vind
je de inhoud van de huisstijlgids opgedeeld in een aantal lessen om er stap voor stap vlot mee aan
de slag te kunnen. Je vindt er info, kleurcodes, sjablonen, communicatietips en interessante links.
Alle sjablonen zijn nu beschikbaar via Canva. Daar kan je ze eenvoudig en snel bewerken en
downloaden in het formaat dat je wenst.
Vragen, opmerkingen en feedback zijn steeds welkom bij de servicedesk van Cultuurconnect.
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Logo en
kleur
1

5

BASISLOGO
DOWNLOAD
HIER ALLE
LOGO’S.

Op affiches, banners, folders en andere communicatiedragers
plaats je het biblogo in de themakleur van je website (zie p. 9).
Je hebt verschillende mogelijkheden.

1. Het basislogo gebruik je als er weinig plaats is, als je logo
tussen de logo’s van andere partners staat, als profielfoto
op je sociale media …

GEBRUIK IN NEGATIEF

7,5°

X/3

Minimale toegelaten breedte
van het logo:

Minimale witruimte rondomrond
= ⅓ van de breedte van het logo

X/3
print: 15 mm
web: 150 px
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X

GEPERSONALISEERD
BASISLOGO

2. Met het gepersonaliseerde basislogo kan je je identiteit nog meer versterken.
Aangeraden voor affiches van evenementen e.d.
Per kleurgroep is hiervoor een template voorzien in Adobe Illustrator.
Een bijgaande checklist helpt je bij het juist bewaren/exporteren van
je logo’s, zodat ze compatibel zijn met de templates.

DOWNLOAD
HIER ALLE
LOGO’S.

ENKELE VOORBEELDEN

Gemeente

FILIAAL OF REGIOVERBAND

donkerste steunkleur
uit de kleurgroep

Waregem

Ieper

Sint-Niklaas

De Panne

Zonhoven

Aalst

Blankenberge

Sint-Truiden

FILIAAL SINT-ELOOIS-VIJVE

FILIAAL SINAAI

STADSARCHIEF

· Asap medium
· Kapitaal

hoofdkleur
uit de kleurgroep

· Asap medium
· Onderkast

FILIAAL TERDONK

DE BOEKENNOK
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FILIAAL HERDERSEM

FILIAAL KOZEN

LOGO
‘HET LEVEN
VAN A TOT Z’

3. Het logo met de slagzin ‘Het leven van a tot z’ gebruik je voor
communicatie over algemene bibliotheekactiviteiten en
-dienstverlening. Er zijn twee versies van dit logo beschikbaar.

DOWNLOAD
HIER ALLE
LOGO’S.

A

B

B

A

HET
LEVEN
VAN
A TOT Z

GEBRUIK IN NEGATIEF

GEBRUIK IN NEGATIEF

Minimale toegelaten breedte
van het logo:

Minimale witruimte rondomrond
= ⅓ van de breedte van het logo

X/3

X/3
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print: 15 mm
web: 150 px

X

LOGO
‘ALTIJD EN
OVERAL’

4. Het logo met de slagzin ‘Altijd en overal’ gebruik je voor communicatie
over bibliotheekdiensten die altijd en overal beschikbaar zijn voor leden,
ook van thuis uit, zoals filmstreaming, een uitleenplatform voor e-boeken
en het Gopress Archief. Er zijn twee versies van dit logo beschikbaar.

DOWNLOAD
HIER ALLE
LOGO’S.

ALTIJD
EN
OVERAL

GEBRUIK IN NEGATIEF

GEBRUIK IN NEGATIEF

Minimale toegelaten breedte
van het logo:

Minimale witruimte rondomrond
= ⅓ van de breedte van het logo

X/3

X/3
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print: 15 mm
web: 150 px

X

LOGO:
SPECIFIEKE
TOEPASSINGEN

5. Het logo kan in specifieke gevallen ook andere onderschriften krijgen.
Zo werd bijvoorbeeld op vraag van de bibliotheken en in overleg
met Bibliotheca een logo voorzien met het trademark Open + voor
bibliotheken die geopend zijn buiten de bemande openingsuren.
Let op: dit logo is enkel voorbehouden voor bibliotheken die deze
dienstverlening aanbieden via Open+ van Bibliotheca.

DOWNLOAD
HIER HET LOGO
VAN OPEN +

Zo’n logo laten ontwerpen kan in uitzonderlijke
gevallen en enkel als dit interessant is voor
meerdere openbare bibliotheken in Vlaanderen
en Brussel. Je mailt best naar de servicedesk van
Cultuurconnect om de mogelijkheden te bespreken.
Probeer eigen creaties te vermijden (zie p.13).

GEBRUIK IN NEGATIEF

X/3

Minimale toegelaten breedte
van het logo:

Minimale witruimte rondomrond
= ⅓ van de breedte van het logo

X/3
print: 15 mm
web: 150 px
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X

KLEURGROEPEN

Er werden 8 kleugroepen gedefinieerd waaruit je kan kiezen.
Elke kleurgroep bestaat uit 1 hoofdkleur + 2 steunkleuren.
Kies 1 kleurgroep en houd je voor toekomstige communicatie aan deze keuze. Vul dit
kleurpalet in je vormgeving en typografie hoogstens aan met wit en (gradaties van) zwart.
Denk eraan om je keuze af te stemmen op je bibliotheekwebsite.
De kleuren kregen een update, omdat de kleurpaletten moeten voldoen
aan de Europese normen op vlak van toegankelijkheid. Een bibwebsite
kan zo een breed en divers publiek aanspreken.
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KLEUREN
OVERKOEPELEND/
VL A AMS THEMA

Bij de overkoepelende Vlaamse site werd
voor geel + 2 steunkleuren gekozen uit
de Cultuurconnect-huisstijl.

OVERKOEPELEND/VLAAMS THEMA

CMYK 0/10/100/0
CMYK 5/10/5/88
PRINT
CMYK 100/10/100/5

CMYK 0/10/100/0
CMYK 5/10/5/88
CMYK 100/10/100/5

WEB

#FFDB09
#3F3E3E
#008545
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NIET DOEN
de Bib

Gemeente
FILIAAL OF REGIOVERBAND

Gemeente

Gemeente

FILIAAL OF REGIOVERBAND

Vervorm of roteer het logo nooit en haal
er geen grafische trucjes mee uit.

Geef het logo steeds volledig weer en
verander niets aan de vormgeving.

Verander nooit de vastgelegde tekstgroottes
van de gepersonaliseerdse logo’s en gebruik
steeds het correcte lettertype.

Gebruik voor het logo nooit een van
de steunkleuren uit een kleurgroep.

Zorg ervoor dat er steeds genoeg contrast is
tussen het logo en de achtergrond.
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Typografie
2

14

LETTERT YPE

WEBSITES

Voor alle bibliotheekwebsites wordt het lettertype
DIN Pro gebruikt.
DIN is uitermate geschikt voor verschillende
typografische toepassingen en staat bekend voor
z’n leesbaarheid en uitgebreide karaktersets.

15

LETTERT YPE
DOWNLOAD HIER
GR ATIS HET
LET TERT YPE ASAP

!

PRINT- EN DRUKWERK

Voor print- en drukwerk werd een Open Source-lettertypefamilie geselecteerd
die dicht bij de Din-familie aanleunt: Asap. Dankzij de SIL Open Font License
word je niet verplicht om een lettertype aan te kopen en kunnen alle
medewerkers het lettertype op hun computer installeren.

PRESENTATIES EN WORD-TEMPLATES

Enkel bij toepassingen waarbij de synchronisatie
met het juiste lettertype niet kan gegarandeerd
worden, zoals presentaties, nieuwsbrieven en
Word-templates, gebruik je Arial .

Gebruik enkel deze lettertypes om alle communicatie van de bib consequent
en herkenbaar te houden.

Asap
REGULAR | REGULAR ITALIC | MEDIUM | MEDIUM ITALIC | SEMIBOLD | SEMIBOLD ITALIC | BOLD | BOLD ITALIC

Lorem ipsum de bib omni cos al
directe desirabi lijt de kun nog
ding franca: “en Refula Temiar”
custos traductores. Culpat drum
vuisti been die est.
(10pt)

http://www.omnibus-type.com/
fonts/asap/

deBIB | 2021

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ – abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz – (0123
456789-.:’,”/;!?&€
#©$<=*>@½⅓)
(10pt)

The quick brown FOX jumps over the lazy dog and feels as he were in heaven on earth, imagine what that’s like

The quick brown FOX jumps over the lazy dog and feels as he

The quick brown FOX jumps over the lazy dog and

The quick brown FOX jumps over the lazy
The quick brown FOX jumps over the lazy dog and feels as he were in heaven on earth, imagine what that’s like

The quick brown FOX jumps over the lazy dog and feels as he

The quick brown FOX jumps over the lazy dog and

The quick brown FOX jumps over the
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(12pt)
(16pt)
(20pt)

(25pt)

(12pt)
(16pt)
(20pt)

(25pt)

TEKST EN
INTERLINIE

GEWICHTEN

Gebruik Asap Regular en Medium voor tekstblokken
en Asap Semibold en Bold voor nadruk en (tussen)titels.
Gebruik bij affiches en flyers Asap Regular voor grote titels.

INTERLINIE

Hanteer voor de interlinie van titels deze regel: interlinie = corpsgrootte van de tekst.
Hanteer voor de interlinie van lopende tekst deze regel: interlinie = 5/4 corpsgrootte
van de tekst.*
corpsgrootte
7
8
9
10
11
12

>

interlinie
9
10
11,5
12,5
14
15

SPATIËRING

Als je de zwaardere gewichten gebruikt (Semibold & Bold), kan je de spatiëring van
je tekst vergroten om de leesbaarheid te bevorderen.

bv.

Een lange titel die over
2 regels loopt

corpsgrootte = 10 pt.
interlinie = 10 pt.
spatiëring = 30

Lorem ipsum de bib omni cos al directe desirabilite de kun nog ding
franca: “Vuis, tibea pavar”. Brustos traducto ree, mulpat rum pibea
que est, sitet laten kusam, tem qui officimil. Als poel men va tion ten
plus lomen etc,... Differe solmen in ode custos.

corpsgrootte = 8 pt.
interlinie = 10 pt.
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*

Afronden naar .5 na de komma mag.
bv.: interlinie 11,25 pt. wordt 11,5 pt.

Fotografie
3

18

GEDEELD
BEELDMATERIA AL

Er is beeldmateriaal beschikbaar voor print, druk en digitale media. Deze beelden brengen
Cultuurconnectdiensten zoals Bieblo, Fundels, Gopress, Bibster en e-boeken in beeld.
Daarnaast zijn er algemene beelden en themabeelden. Op alle fotomateriaal rust auteursrecht, de info hierover vind je op p. 22.

KLIK HIER OM TE
DOWNLOADEN UIT
DE MAP MET GEDEELD
BEELDMATERIA AL .

Je vindt het downloadbare beeldmateriaal in een gedeelde map op Google Drive, en in het
CMS van je bibliotheekwebsite, onder de rubriek ‘in afwachting van moderatie’ van waaruit
je kan importeren.

19

GEBRUIK
BIBLIOTHEEKWEBSITE
KLIK HIER VOOR
MEER INFO OVER
HET INVOEGEN
VAN EEN BEELD OP
JE STARTPAGINA .

BANNER STARTPAGINA BIBLIOTHEEKWEBSITES

Je kunt de afbeelding achter de zoekbox wijzigen, bv. in een foto
van je eigen bib.
Vermijd gebruik van tekst, want het formaat en de verhoudingen
van de banner is variabel en onderhevig aan de browsergrootte en
het toestel van elke gebruiker, zie voorbeeld hieronder.
Het zichtbare deel van je gekozen beeld is steeds de middenste strook.
De minimale breedte voor die foto is 1440 px.

vb.

zichtbare deel van het beeld bij een smal browservenster

20

origineel beeld

zichtbare deel van het beeld bij een breed browservenster

GEBRUIK
BIBLIOTHEEKWEBSITE
KLIK HIER VOOR
TOEGANG TOT HET
CANVA-SJABLOON.

CALL TO ACTION-BANNER

Houd rekening met de knop die in het midden van het beeld staat (hoogte: 65 px).
De breedte van de knop wijzigt naargelang de lengte van je ingevoerde tekst.
De pixelgrootte van deze banners is 1170 x 330 px (= ratio 39:11).
Er is een Canva-sjabloon beschikbaar voor het maken van een CTA-banner.
Gebruik best beelden waar geen tekst op staat voor deze ruimte. Voor alle
Cultuurconnectdiensten worden promotiebeelden zonder tekst ontworpen speciaal
voor deze ruimte, met de juiste afmetingen. Je vindt deze op het leerplatform.
Bekijk bijvoorbeeld de banners voor e-boeken, voor Mijn Leestipper en voor Bieblo.

vb.
Goed: Alle info is zichtbaar
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Fout: Cruciale info valt weg

BEELDRECHTEN

GEBRUIK

Alle media die voorzien worden mogen enkel
gebruikt worden in de context van de promotie
van de openbare bib.
— Bij digitaal gebruik: beelden max. 150% vergroten
— Bij prints: beelden max. 200% vergroten
— Bij drukwerk: minimale resolutie = 300 dpi

RECHTEN

— Bij drukwerk van magazines en brochures vermeld je de naam
van de fotograaf in het colofon of bij de technische info.
— Op de bibliotheekwebsites staat bij de gebruiksvoorwaarden
vermeld dat de foto’s eigendomsrechten hebben en niet vrij
te downloaden zijn.
— Op de Google Drive van Cultuurconnect wordt de naam van
de fotograaf per reeks foto’s vermeld.
— Enkel toegelaten voor openbare bibliotheken in Vlaanderen
en Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel die
deel zijn van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van
Cultuurconnect.

22

Web &
digitaal
4
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BIBLIOTHEEKWEBSITES

Als beheerder van de bibliotheekwebsite kies je zelf welk thema je gebruikt.
Je kan dit op een eenvoudige manier instellen en ook veranderen. We raden je
wel aan om dit slechts uitzonderlijk te doen.
De afbeelding op de startpagina kan je wijzigen en ook voor de call to action
banners maak je best gebruik van sprekende beelden. Informatie en tips
hiervoor vind je in hoofdstuk 3. Fotografie in deze huisstijlgids.

KEUZEMENU VAN DE THEMA’S IN HET CMS

24

NIEUWSBRIEF

Op de bibliotheekwebsite voorzien
we een integratie met de Mailchimpaccount van de bib.
Je kan op een eenvoudige manier
vanuit het Content Management
Systeem een nieuwsbrief aanmaken
met nieuwe items of bestaande
berichten vanop je website.
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SOCIALE MEDIA

Enkele tips bij het toepassen van de huisstijl bij sociale media:
— Let erop dat het logo van de Bib volledig te zien is in het profielkader.
— Gebruik gerust het gedeeld beeldmateriaal (zie p. 19) voor coverfoto’s en posts.
— Gebruik ons Canva-sjabloon (zie p. 27).
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TEMPL ATE
SOCIALE MEDIA
KLIK HIER VOOR
TOEGANG TOT HET
CANVA-SJABLOON.

CANVA

Een sjabloon voor jouw online communicatie vind je op Canva .
Volg de richtlijnen op de instructiepagina en zorg ervoor dat je tekst
niet te dicht bij de rand van het document staat om formaatvariaties
in verschillende kanalen op te vangen.

Template: deBib_online

Tekst

27

Opmaakvoorbeeld

Beeldkader

Zet geen tekst buiten
de gekleurde lijnen.

Print & druk
5
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TEMPL ATE 1:
AFFICHE

Voor affiches, flyers en folders werden basistemplates ontwikkeld
in InDesign. Dit zijn hulpmiddelen voor je vormgever om
de huisstijl van de Bib goed toe te passen.

½

½

DOWNLOAD HIER
DE INDESIGNTEMPL ATES.

½
Beeldkader: plaatsing binnen de bladspiegel
en tot de helft van de pagina

KENMERKEN

—
—
—
—

Middelijnen als ijkpunt voor thematitel en beeld
Vaste marges
Plaatsing logo linksonder
Vaste plaatsing beeldkader

Kader thematitel
Lijndikte:
- A3: 12 pt
- A4: 9 pt
- A5: 6 pt
- Postkaartfmt.: 5 pt

XXXXX 1

Xxxxx 2

TEKSTNIVEAUS
XXX 1 Thema

Asap Bold, kapitaal

XXX 2 Hoofdtitel

Asap Regular

XXX 3 Ondertitel

Asap Semibold & Bold

XXX 4 Ondersteunende info

Asap Regular & Medium

Xxxxx 3

Vaste marges
- A3: 15 mm
- A4: 10 mm
- A5: 8 mm
- Postkaartfmt.: 6 mm

½

Xxxxx 4
Plaats het logo linksonder.
Breedte = 2 keer de marge

Gemeente
FILIA AL

X
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2X

Xxxxx 4

TEMPL ATE 1:
L AYOUTVOORBEELDEN

30

TEMPL ATE 2:
FLYER
½

½

Folders & flyers Amerikaans formaat
(gesloten formaat = 10 x 21 cm)

DOWNLOAD HIER
DE INDESIGNTEMPL ATES.

½
Beeldkader: aflopend en tot de helft van de pagina

KENMERKEN

—
—
—
—

Middelijnen als ijkpunt voor thematitel en beeld
Vaste marges
Plaatsing logo linksonder
Vaste plaatsing beeldkader

XXXXX
XX XXX 1

Kader thematitel
Lijndikte: 6 pt

Xxxxx 2

TEKSTNIVEAUS
XXX 1 Thema

Asap Bold, kapitaal

XXX 2 Hoofdtitel

Asap Regular

XXX 3 Ondertitel

Asap Semibold & Bold

XXX 4 Ondersteunende info

Asap Regular & Medium

Xxxxx 3

Vaste marges: 8 mm

Xxxxx 4

Plaats het logo linksonder.
Breedte = 2 keer de marge

Gemeente
FILIA AL

X
31

2X

½

TEMPL ATE 2:
L AYOUTVOORBEELD

32

TEMPL ATE 1 & 2:
L AYOUTVOORBEELDEN

FOCUS
OP JAPAN

Rīzu!

JEUGDAFDELING

SIGNEERSESSIE

Schrijver De Naam

Lezingenreeks in het kader van de Japanse
week lorem ipsum es quo Blankenberge

01-05.10.2021

Lorem ipsum del estincius ulpa rit.

Blankenberge
FILIAAL NAAM

06.01.2022, 20u

Denderleeuw

Lorem Ipsum boek idem commolor sum
voluptas veniaspit alias volorepe dolest,
cum, qui del estincius, ulpa ritae nette
aut estibus cipsa, De adit sapidevid,
Molo batibus magnita, Dolenda eper en
Chill aceatur avam!, de idem commolor
sum voluptas.

WEEK VAN HET
SPANNENDE BOEK

Thriller!

APERITIEFCONCERT

04-11.03.2021

Lorem Ipsum de adit
sapide vid molo batibus
magnita dolenda eper,
chill aceatur avam!

Brugge

Lorem ipsum od ullorem destem fuga. Isintio desten
renis uta il eaquias deni dol orepudit eum ipsandi
cus re volupta turio, de ratiam et landae. Et eos
Flicipsam Kamul, sapelestis el ipisci doluptatibus
tak volorer essunt ute doluptatiat. om de lignam
volupti accaboribus pero dolor restiandit qui de tor
idigend igniminis volupta.

Lorem
Strijkkwartet

EXPO

J. Sibelius: Strijkkwartet in d opus 56

20.09.2021

Muze en
melancholie

HOOFDBIBLIOTHEEK BIEKORF

04-31.11.2021
Forumzaal
Bibliotheek Permeke
ma-vr: 11-17u
za: 10-18u

Antwerpen
FILIAAL PERMEKE

33

Lorem ipsum om de lignam volupti accaboribus pero
dolor restiandit qui de tor idigend igniminis volupta.
od ullorem Destem Fuga. Isintio desten renis uta il
eaquias deni dol orepudit eum ipsandi cus re volupta
turio, de ratiam et landae. Et eos Flicipsam Kamul,
sapelestis el ipisci doluptatibus tak volorer essunt
ute doluptatiat.

Zaal De Blauwe Vogel, De Krook
19u-20u30
tickets: € 5

Eeklo

ONLINE TEMPL ATES:
AFFICHE, LIDK A ART
EN POSTK A ART
KLIK OP
ONDERSTA ANDE
LINKS VOOR
TOEGANG TOT DE
CANVA-SJABLONEN:
AFFICHE A4
AFFICHE A3
POSTK A ART
LIDK A ART

CANVA

Op Canva vind je voor alle kleurgroepen sjablonen die je zelf kan aanpassen
voor print en drukwerk:
— deBib_affiche_A4 = 210 x 297 mm
— deBib_affiche_A3 = 297 x 420 mm
— deBib_postkaart staand = 105 x 150 mm
— deBib_lidkaart = 85 x 54 mm
Volg de richtlijnen op de instructiepagina.
Als je je document wil laten drukken, kies dan bij het bewaren voor
‘Pdf - Afdrukken’ en vink ‘Bijsnijdmarkeringen en afloop’ aan.

Canva-sjablonen
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ONLINE TEMPL ATES:
L AYOUTVOORBEELDEN

Postkaart: drukklare pdf
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Affiche: drukklare pdf
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Nagesneden eindresultaat

BOEKENVERKOOP

BOEKENVERKOOP

Tweedehands
boekenmarkt
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Nagesneden eindresultaat

Tweedehands
boekenmarkt

Lorem ipsum informatieve tekst over
dit evenement in de bibliotheek
marum simul picitati venis esut ipiet.

Lorem ipsum informatieve tekst over
dit evenement in de bibliotheek
marum simul picitati venis esut ipiet.

15 oktober om 14u

15 oktober om 14u

www.urlvandebib.be

www.urlvandebib.be

Hoe verzoen je
je eigen huisstijl
met die van de Bib ?
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VERMELDING VAN
HET NET WERK

In de footer van de bibliotheekwebsite staat een verwijzing naar het netwerk van bibliotheken.
Het wordt warm aanbevolen om dit op eenzelfde manier te doen op je eigen website en/of in
het colofon van je drukwerk:
[Bibliotheek X] bouwt mee aan het netwerk van Vlaamse en Brusselse openbare bibliotheken.
Voorbeeldtoepassing: footer bibliotheekwebsites

EIGEN KLEUR OP
DE BIBLIOTHEEKWEBSITE

Als bibliotheek kan je ervoor kiezen om de kleur van je eigen huisstijl door te trekken naar jouw
bibliotheekwebsite. Je kan dit aanvragen via de servicedesk van Cultuurconnect. Je geeft ons je kleur
door. De firma voorziet een nieuwe template voor de site op basis van jouw kleur en en klaar is kees.
We rekenen hiervoor een eenmalige kost van € 500 (exclusief btw) aan.

SL AGZINNEN

In de huisstijl van de Bib verwijzen we naar het gebruik van slagzinnen. Lees meer op p. 8 en p. 9.
Het staat je vrij om deze slagzinnen ook te gebruiken in combinatie met je eigen huisstijl.

GEDEELD
BEELDMATERIA AL

Er is professioneel beeldmateriaal beschikbaar voor print, druk en digitale media. Dit materiaal
brengt Cultuurconnectdiensten zoals Bieblo, Fundels, Gopress en e-boeken in beeld.
Daarnaast zijn er algemene beelden en themabeelden.
Op de beelden rust auteursrecht, de info hierover vind je op p. 19 in deze huisstijlgids.
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© Cultuurconnect
Voor alle vragen over de huisstijl en de toepassing ervan
kan je contact opnemen met de servicedesk van Cultuurconnect.
Maart 2021

Ontwerp en uitwerking huisstijl: karakters.be
Fotografie: Christophe Vander Eecken, Sien Verstraeten

