Grafisch handboek | huisstijl provincie Limburg
Elke overheid heeft een eigen karakter en eigen
gewoontes. Samen vormen deze de identiteit van de
organisatie. In alles wat de overheid doet, komt een
deel van deze identiteit met de doelgroep in
aanraking. Ideaal zou zijn, indien het beeld dat de
doelgroep zich van de provincie Limburg vormt, ook
volledig met de identiteit van de provincie Limburg
zou overeenkomen.
Daarom moet de provincie Limburg –onder andere via
de nieuwe huisstijl– haar identiteit zo zuiver mogelijk
uitstralen om de eventuele vooroordelen die
sommigen kunnen hebben, weg te werken of bij te
sturen. Net zoals andere organisaties beschikt de
provincie Limburg over een hele reeks troeven die op
een efficiënte manier aan de buitenwereld moeten
worden gecommuniceerd.
Een huisstijl heeft pas zin, wanneer hij consequent en
door iedereen wordt toegepast.
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1 Het logo

100% zwart

cmyk 0/100/65/34

100% zwart

Pantone 201
Ral 3003

100% zwart

50% zwart
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1.1 Het logo in druk
Z=100 %

1.2 De proportie en plaats van het logo

C=0 %
M=100 %
Y=65 %
Z=34 %

Quadri
- Het logo wordt altijd in een witte schuine balk
geplaatst. Deze balk begint op de achterzijde,

pantone 201
Z=100 %

21 mm boven het snijwit aan de onderkant en
heeft een helling van 5°. Bij drukwerken met een

Quadri

hoogte kleiner dan 100 mm, begint deze balk op

A4

Quadri

16 mm van de onderkant.

Zwart + pantone 201

- Aan de achterzijde worden altijd de
adresgegevens vermeld (zie p.9).
Z=100 %

pL-logo_quadri.eps

Quadri
pL-logo_quadri.eps

z=50 %

- De url mag aangevuld worden met de deelsite.

1 kleur
pL-logo_quadri.eps

39,2 mm
5°

21 mm
achterzijde
logo op 1/6

Zwart +
pantone 201

pL-logo_pantone-201.eps

Zwart +
pantone 3135

Zwart +
pantone 3135

voorzijde
logo op 1/4

99 x 210 mm

150 x 210 mm

Zwart + Pantone 201
pL-logo_pantone-201.eps

pL-logo_zw-50%.tif

pL-logo_zw-50%.tif

Bij een andere steunkleur dan pantone 201
(zie het kleurenpalet, p.10) gebruikt men altijd
het zwartwitlogo
34 mm
5°

29,7 mm

21 mm
achterzijde
logo op 1/4

voorzijde
logo op 1/3

achterzijde
logo op 1/3

voorzijde
logo op 1/2

R°/V° 210 x 99 mm

Zwart

Pantone 3135

Pantone 3135
Bij uitzondering mag op dit formaat de
5°

pL-logo_zw-50%.tif

8 mm

pL-logo_zw-50%.tif

8 mm

pL-logo_zw-50%.tif

5°

De negatieve weergave van het logo wordt zoveel
mogelijk vermeden. Indien het echt niet anders

weggelaten worden.
voorzijde
logo op 1/4

1 kleur
pL-logo_zw-50%.tif

schuine balk met logo aan de voorzijde
16 mm

De uiterste hoeken van het logo
21 mm

bevinden zich altijd op 8 millimeter van
achterzijde
logo op 1/6

de snijkant.

kan, wordt het logo volledig wit uitgespaard.
Een gedeeltelijke negatieve weergave is altijd uit
den boze.
pL-logo_negatief.eps
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8 mm

limburg.be

8 mm

1.3 Het logo en de adresgegevens

Affiche 300 x 420 mm
Aan de achterzijde van folders,flyers,

QuadraatSans-Bold, 7/9 pt.

Bij een affiche van staand

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT

formaat mag bij
uitzondering de schuine

8 mm

balk beginnen op 42 mm.

limburg.be

uitnodigingen en publicaties (tot A4formaat) plaatst men de adresgegevens
1 mm

altijd volgens deze richtlijnen.

3 mm

Affiche 600 x 420 mm

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT
limburg.be/jeugd

42 mm
logo op 1/5

Op affiches of andere drukwerken
waarbij alleen de rectozijde bedrukt
wordt, plaatst men de adresgegevens
altijd volgens deze richtlijnen.

Affiche 420 x 600 mm
Breedte van de affiche ligt tussen 297 mm en 419 mm
QuadraatSans-Bold, 10/14 pt.

0,8 mm

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, B–3500 HASSELT

logo op 1/8

limburg.be

8 mm

limburg.be

8 mm

3 mm

De affiche is breder dan 420 mm
QuadraatSans-Bold, 14/18 pt.

1,1 mm

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, B–3500 HASSELT
3 mm

1.4 De provincie Limburg steunt

logo op 1/6

logo op 1/8

Bij uitzondering mag op dit formaat de schuine
balk 2/3 van de breedte beslaan.

met steun van limburg.be
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2 Het kleurenpalet
Naast de kleur pantone 201 werden 14 andere

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 1235
80 %

pantone 1235
60 %

pantone 1235
40 %

pantone 1235
20 %

kleuren gekozen, die in harmonie met de kleur

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

van het logo een perfecte combinatie vormen.

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

moet steeds een kleurencombinatie gekozen

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 201
80 %

pantone 201
60 %

pantone 201
40 %

pantone 201
20 %

worden uit dit kleurenpalet (ook het gebruik van

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

een percentage van de pantonekleur is

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 2985
80 %

pantone 2985
60 %

pantone 2985
40 %

pantone 2985
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 3135
80 %

pantone 3135
60 %

pantone 3135
40 %

pantone 3135
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 376
80 %

pantone 376
60 %

pantone 376
40 %

pantone 376
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 4505
80 %

pantone 4505
60 %

pantone 4505
40 %

pantone 4505
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 4525
80 %

pantone 4525
60 %

pantone 4525
40 %

pantone 4525
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 458
80 %

pantone 458
60 %

pantone 458
40 %

pantone 458
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 485
80 %

pantone 485
60 %

pantone 485
40 %

pantone 485
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 5425
80 %

pantone 5425
60 %

pantone 5425
40 %

pantone 5425
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 5435
80 %

pantone 5435
60 %

pantone 5435
40 %

pantone 5435
20 %

Deze 15 kleuren worden samengevoegd in een
kleurenpalet. Bij de opmaak van een drukwerk

toegestaan).

2985

201

1235

4505

5513

geel

rgb 255/181/21

pantone 201

cmyk 0/100/65/34

rgb 177/0/33

pantone 2985

cmyk

C
0

M Y K
cmyk
72/0/0/0
35 100 0

R

0 cmyk
100 65100/0/15/6
34
rgb 164

pantone
2985 376 cmyk
pantone

72

pantone
pantone
376 4505cmyk

56

pantone 3135

pantone
4505 4525cmyk
pantone

0

pantone 4525

0

cmyk

15

6

rgb

cmyk
0 1000/15/76/38
0
rgb
38
15 760/6/38/19
rgb
cmyk
6

38 19

B

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

00

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

rgb
29 0/142/159
webrgb

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 5513
80 %

pantone 5513
60 %

pantone 5513
40 %

pantone 5513
20 %

00

1D
D6

webrgb 01

93

A6

112 188 rgb
31 163/139/33
webrgb 70

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

BC

1F

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

86

23

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

webrgb CF

C3

7C

E0

D4

45

FE

00

0C

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 618
80 %

pantone 618
60 %

pantone 618
40 %

pantone 618
20 %

147 166

35 211/197/125
158 134 rgb
webrgb 9E

12

pantone
485 485 cmyk
pantone

0 cmyk
100 910/100/91/0
0
rgb 254

pantone 5425

cmyk

34

pantone 5435

cmyk

19

pantone
pantone
5513 5435cmyk

9

pantone 618

cmyk

0

pantone 630

cmyk

43

pantone
pantone
696 618 cmyk

0

pantone 5513

G
A6
BA

pantone 458 cmyk
pantone 458
pantone 5425

R

webrgb FF

0

A4

1

0

B
Web
rgb
105/198/210

rgb 207 195 124

cmyk
12/12/72/0
rgb
12 72 0

224

rgb 230/220/68
webrgb
212 69
0

12 255/13/0
webrgb
rgb

0

0

38

rgb 104 138 146

webrgb 68

8A

92

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

0

0

28

rgb 149 171 176

webrgb 95

AB

B0

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

188 200 rgb
191 184/195/203
webrgb BC

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 630
80 %

pantone 630
60 %

pantone 630
40 %

pantone 630
20 %

cmyk 34/0/0/38

cmyk
0 6 19/0/0/28
19
rgb
0

91 34

0

12

cmyk 9/0/6/19
0

rgb 123/150/161

rgb 168 168

16

164

24

BF

A8

10

webrgb 92

D5

CD

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

18

29

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

11pt. Jabberwockies easily tastes
schizophrenic chrysanthemums.

pantone 696
80 %

pantone 696
60 %

pantone 696
40 %

pantone 696
20 %

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen fountains tastes one trailer.

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen foun

9pt. Umpteen fou

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenic chrysanthemums

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenichry

7pt. schizophrenich

rgb 198/225/216

rgb 146 213 205

cmyk
87 560/0/91/34
34
rgb

C8

webrgb A8

rgb
41 179/173/24
webrgb

pantone 630

cmyk 43/0/12/0

rgb 135/209/206

pantone 696

cmyk 0/87/56/34

rgb 169/70/77

zwart
wit
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wit

186 rgb
214 127/195/28
webrgb 48

0 0 56/0/100/0
0
rgb 27
cmyk

cmyk 100 0

G

rgb 255 166

pantone
pantone
201 3135cmyk

696

zwart

cmyk 0/35/100/0

pantone 1235

5425

630

pantone 1235

Kleurenpalet

376

485

618

magenta

cyaan

10

458

4525

5435

3135

A4
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3 De richtlijnen
3.1 Huisstijl
Het lettertype

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
¡¢£§¥¶§¨©ª«¬®¯°±´µ¶·¸º»ºæ¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÎÏ–ÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜ

Qua

›fißàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüÿ
ıŒœŸƒ
ˆˇ˘˙˚˛˜˝–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄€™"fifl

QuadraatSans-Regular 142/154 pt

Quadraa
t QuadraatSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

QuadraatSans-Regular 72/84 pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

QuadraatSans-Regular 36/42 pt

!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
¡¢£§¥¶§¨©ª«¬®¯°±´µ¶·¸º»ºæ¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÎÏ–ÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜ
›fißàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüÿ
ıŒœŸƒ
ˆˇ˘˙˚˛˜˝–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄€™"fifl

QuadraatSans

Quadraat

12

Quadraat Regular

Quadraat Italic

QuadraatSans Regular

Quadraat Bold

Quadraat Bold Italic

QuadraatSans Bold

Quadraat Small Caps

Quadraat Small Caps Italic

QuadraatSans Small Caps

Quadraat Small Caps Bold

Quadraat Small Caps Bold Italic
QuadraatSans Condensed Regular

QuadraatSans Condensed Italic

QuadraatSans Condensed Bold

QuadraatSans Condensed Bold Italic

Quadraat Display Italic

QuadraatSans Display SemiBold

Quadraat Display Bold Italic

QuadraatSans Display Black

grafisch handboek | provincie Limburg | 3.1 richtlijnen huisstijl

QuadraatSans Italic

Quadraat Headliner Light

Quadraat Headliner Light Italic

Quadraat Headliner bold

Quadraat Headliner Bold Italic

QuadraatSans Mono Regular

QuadraatSans Mono Italic

QuadraatSans Mono Bold

QuadraatSans Mono Bold Italic

Quadraat Regular 9/14 pt

QuadraatSans Regular 9/14 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

¡¢£§¥¶§¨©ª«¬®¯°±´µ¶·¸º»ºæ¿

¡¢£§¥¶§¨©ª«¬®¯°±´µ¶·¸º»ºæ¿

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÎÏ–ÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜ

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÎÏ–ÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜ

›fißàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüÿ

›fißàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõö÷øùúûüÿ

ıŒœŸƒ

ıŒœŸƒ

ˆˇ˘˙˚˛˜˝–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄€™"fifl

ˆˇ˘˙˚˛˜˝–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄€™"fifl
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Typogrammen

Alineaspecificaties
(in QuarkXPress)

Versie 1
QuadraatSans Regular 142/154 pt

Affiche Titel 1

Versie 2

Inspr. links:

0 mm

Quadraat Regular 142/154 pt

Affiche Titel 1

Inspr. 1e regel: 0 mm

Aa Quadr
QuadraatSans Regular 72/84 pt

Inspr. rechts:

0 mm

Uitlijning:

links

A&U:

geen afbreking

Taal:

Nederlands

Quadraat Regular 72/84 pt

Affiche Titel 2

Aabcd QuadraatSan
QuadraatSans Regular 48/56 pt

Affiche Titel 3

Aa Quadr
Affiche Titel 2

Aabcd Quadraat Re
Vast op basislijnen

Quadraat Regular 48/56 pt

Affiche Titel 3

(Basislijnstramien begint op

Aabcdefg QuadraatSans Regu
QuadraatSans regular 36/42 pt

Aabcdefg Quadraat Regular 4

10 mm, stap: 14pt)

Quadraat Regular 36/42 pt

Titel 1

Titel 1

Aabcdefghijk QuadraatSans Regular 36/

Aabcdefghij Quadraat Regular 36/42 pt

QuadraatSans regular 24/28 pt

Quadraat Regular 24/28 pt

Titel 1 bis

Aabcdefghijklmnop QuadraatSans Regular 24/28 pt
QuadraatSans Bold 14/14 pt

Aabcdefghijklmno Quadraat Regular 24/28 pt
Titel 2

Quadraat Bold 14/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0 QuadraatSans Bold 14/14 pt
QuadraatSans Bold 11/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567

Titel 1 bis

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0
Titel 3

QuadraatSans Bold 11/14 pt

Houd regels samen

Quadraat Bold 11/14 pt

- Alle regels in ¶

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567

Titel 2

Quadraat Bold 14/14 pt
Titel 3

Quadraat Bold 11/14 pt

- Met volgende ¶
QuadraatSans Bold 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Titel 4 - Tussentitel

QuadraatSans Bold 9/14 pt

QuadraatSans Condensed Bold Italic 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Titel 5

14

Quadraat Bold 9/14 pt
Titel 5

QuadraatSans Condensed Bold Italic 9/14 pt

Quadraat SmallCaps 9/14 pt

QuadraatSans Caps 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Inspr. rechts:

1 mm

QudraatSans Bold 9/14 pt The botulism sacrificed angst-ridden dwarves, even though irascible poisons

Titel 5 bis

Quadraat SmallCaps 9/14 pt

QuadraatSans Bold 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Inleiding

QuadraatSans Bold 9/14 pt The botulism sacrificed angst-ridden dwarves, even though irascible poisons

tastes the subways, but two Klingons kisses umpteen purple orifices, then pawnbrokers telephoned

tastes the subways, but two Klingons kisses umpteen purple orifices, then pawnbrokers telephoned

two obese Klingons, although Dan easily tastes the poisons.

two obese Klingons, although Dan easily tastes the poisons.

Quadraat Regular 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Inleiding

Titel 4 - Tussentitel

QuadraatSans Condensed Bold Italic 9/14 pt

Titel 5 bis

QuadraatSans Bold 9/14 pt

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

QuadraatSans Condensed Bold Italic 9/14 pt

QuadraatSans Caps 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Quadraat Bold 9/14 pt

Tekst

Quadraat Regular 9/14 pt The botulism sacrificed angst-ridden dwarves, even though irascible poisons tastes

A&U: afbreking met
kapitalen

QuadraatSans Regular 9/14 pt

Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Tekst

QuadraatSans Regular 9/14 pt The botulism sacrificed angst-ridden dwarves, even though irascible poisons

the subways, but two Klingons kisses umpteen purple orifices, then pawnbrokers telephoned two obese Klin-

tastes the subways, but two Klingons kisses umpteen purple orifices, then pawnbrokers telephoned two obese

gons, although Dan easily tastes the poisons.

Klingons, although Dan easily tastes the poisons.
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9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de
letterfamilie Quadraat van Fred Smeijers is niet

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie

alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel

praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot

mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel

variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter

een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die

variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare

voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een

meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief

letter voor uiteenlopende drukwerken, die

zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief

smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle

meteen een zekere klasse meekrijgen.

smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra

(condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend

Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus

smalle (condensed) versie, die ook in de kleine

leesbaar blijft.

weinig papier. Er is ook een extra smalle

maatjes opvallend leesbaar blijft.

Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen

(condensed) versie, die ook in de kleine
maatjes opvallend leesbaar blijft.

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie

Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi,

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de
letterfamilie Quadraat van Fred Smeijers is niet

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook

Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor

alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel

praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem

uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere

variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter

tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die

klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en

voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een

meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij

vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle

zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief

relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een

(condensed) versie, die ook in de kleine maatjes

smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een

extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine

opvallend leesbaar blijft.

extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine

maatjes opvallend leesbaar blijft.

maar ook praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten.

maatjes opvallend leesbaar blijft.

Quadraat Regular 9/14 pt

Quadraat Italic 9/14 pt

Helvetica 55 Roman 9/14 pt

Times New Roman 9/14 pt

Quadraat Bold 9/14 pt

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de
letterfamilie Quadraat van Fred Smeijers is niet

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat
van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de
letterfamilie Quadraat van Fred Smeijers is niet

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook

9/14 pt Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook

alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel

praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem

praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot

in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor

alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in

praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem

praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een

variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter

tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken,

een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die

uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen.

veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare

tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken,

bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een

voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een

die meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij

meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief

Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook

letter voor uiteenlopende drukwerken, die meteen

die meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij

zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en vraagt

zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief

relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een

smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle

een extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes

een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij

relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een

dus weinig papier. Er is ook een extra smalle (condensed) versie,

smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra

extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine

(condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend

opvallend leesbaar blijft.

relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook

extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine

die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

smalle (condensed) versie, die ook in de kleine

maatjes opvallend leesbaar blijft.

leesbaar blijft.

een extra smalle (condensed) versie, die ook in de

maatjes opvallend leesbaar blijft.

kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

maatjes opvallend leesbaar blijft.
QuadraatSans Regular 9/14 pt

7/12 pt

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar

Quadraat Bold Italic 9/14 pt

QuadraatSans Italic 9/14 pt

7/12 pt

QuadraatSans Condensed Regular 9/14 pt

QuadraatSans Condensed Italic 9/14 pt

QuadraatSans Condensed Bold 9/14 pt

QuadraatSans Bold 9/14 pt

QuadraatSans Condensed Bold Italic 9/14 pt

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van
Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij

ook praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een

bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor

bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een

uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien

zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en vraagt

is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle

dus weinig papier. Er is ook een extra smalle (condensed) versie,

(condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.
Quadraat Regular 7/12 pt

7/12 pt

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie
Quadraat van Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar

Quadraat Italic 7/12 pt

7/12 pt

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van
Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij

7/12 pt

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van
Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij

7/12 pt

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van Fred

Letters en copyright

FAQ’s over fonts & copyright

Legaal en illegaal

Wat koop ik als ik een font koop?

Digitale fonts zijn gemakkelijk te kopiëren. Net als bij andere software is dat ver-

U koopt het recht op het gebruik van dat font. Als koper wordt u geacht in te stem-

boden. Toch gebeurt het veelvuldig en veelal onbewust. Een organisatie die digi-

men met de licentievoorwaarden zoals die op de verpakking of in een aparte publi-

tale lettertypen kopieert is echter evenzeer strafbaar als een bedrijf dat meer

catie worden omschreven. In die licentievoorwaarden staat precies vermeld voor

kopieën van een boekhoud- of databaseprogramma gebruikt dan waarvoor het

hoeveel computers en printers één licentie geldig is. Voor vrijwel alle fabrikanten

betaald heeft.

zijn dat minstens 5 computers en 1 printer.

Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel

ook praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot

bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor

bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor

variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die

een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die meteen

uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen.

uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien

meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig

een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en

Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een

is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle

papier. Er is ook een extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes

vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle (condensed)

extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend

(condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

opvallend leesbaar blijft.

versie, die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

leesbaar blijft.

QuadraatSans Regular 7/12 pt

QuadraatSans Italic 7/12 pt

QuadraatSans Condensed Regular 7/12 pt

QuadraatSans Condensed Italic 7/12 pt

Als er binnen een organisatie geen strikt “fontbeleid” is, kunnen letters zich als

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van
5,8/7 pt Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij
bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor
uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen.
Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra
smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar
blijft.
Quadraat Regular 5,8/7 pt, aanspaciëring (in QuarkXPress): 4

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van Fred
5,8/7 pt Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel
variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die
meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig
papier. Er is ook een extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes
opvallend leesbaar blijft.

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van
5,8/7 pt Fred Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij
bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor
uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen.
Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra
smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar
blijft.
QuadraatSans Regular 5,8/7 pt, aanspaciëring (in QuarkXPress): 4

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van Fred
5,8/7 pt Smeijers is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel
variëteiten. Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken,
die meteen een zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus
weinig papier. Er is ook een extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine
maatjes opvallend leesbaar blijft.

Wat zegt de wet?

bedrijf wordt betrapt, kunnen vrij rampzalig zijn. Of het in werkelijkheid ook

De licentievoorwaarden bepalen de aard van de overeenkomst; daarnaast valt het

gebeurt? Reken maar. Een tip van een concurrent of een ontevreden werknemer

fontontwerp onder het auteursrecht. Dat heeft vooral gevolgen voor diegenen die

kan al aanleiding zijn tot een onderzoek.

betrapt worden op het illegaal gebruik van fonts. Dan kan het gebeuren dat een
boete wordt aangerekend, niet op basis van de aanschafprijs maar van de omzet

Een letter bezit je niet

die met behulp van het font is gerealiseerd.

Lettertypen zijn onderhevig aan auteursrechten. Dat betekent niet alleen dat de

Quadraat Italic 5,8/7 pt, aanspaciëring (in QuarkXPress): 4

QuadraatSans Italic 5,8/7 pt, aanspaciëring (in QuarkXPress): 4

een virus over het netwerk verspreiden. De financiële gevolgen, wanneer een

ontwerper aan de verkoop van die rechten een inkomen kan overhouden. Het

Een vormgever of drukker vraagt me altijd om de fonts die ik gebruikt heb mee te sturen met het

betekent ook dat de letters tot een bepaalde datum (meestal zo’n 40-70 jaar na de

document. Is dat ook illegaal?

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van Fred Smeijers
5,8/7 pt is niet alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten.
Dat maakt hem tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een
zekere klasse meekrijgen. Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook
een extra smalle (condensed) versie, die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

Elegant, veelzijdig en zuinig: de letterfamilie Quadraat van Fred Smeijers is niet
5,8/7 pt alleen mooi, maar ook praktisch. Hij bestaat in veel variëteiten. Dat maakt hem
tot een bruikbare letter voor uiteenlopende drukwerken, die meteen een zekere klasse meekrijgen.
Bovendien is hij relatief smal en vraagt dus weinig papier. Er is ook een extra smalle (condensed) versie,
die ook in de kleine maatjes opvallend leesbaar blijft.

dood van de maker) het geestelijk eigendom blijven van de ontwerper en zijn erf-

Het is een belangrijk aspect van het probleem. In feite is de vraag om kopieën van

genamen.

fonts mee te zenden te interpreteren als het aanzetten tot een overtreding. Boven-

Wie een digitaal font aanschaft, heeft daarmee dus niet de letter zèlf gekocht. De

dien komt het maar al te vaak voor dat uw fonts op de harde schijf van de vormge-

QuadraatSans Condensed Regular 5,8/7 pt, aanspaciëring (in QuarkXPress): 4

QuadraatSans Condensed Italic 5,8/7 pt, aanspaciëring (in QuarkXPress): 4

koper heeft het gebruiksrecht op het lettertype – niet meer, maar ook niet minder.

ver of drukker blijven staan en is het niet uitgesloten dat ze zo bij een concurrent

Je mag geld verdienen met producten waarin de letter centraal staat, zoals bijvoor-

van u belanden.

beeld een logo of huisstijl. Maar het is niet toegestaan het font te kopiëren of bij-

Een goede vormgever of drukker beschikt over een licentie voor elk font dat hij

voorbeeld aan je klant door te verkopen.

gebruikt (of om films mee uit te flitsen). Fonts vormen evenzeer een deel van hun
uitrusting als programma’s of hardware.

Goede gewoonten
Hoe moet het dan wel? Er blijkt nog veel onzekerheid te bestaan over wat wel en

Meer weten over letters?

niet mag. Lang niet alle ontwerpers –om van hun klanten nog maar te zwijgen–

Erik Spiekerman & E.M.Ginger, Stop Stealing Sheep & find out how type works. Adobe

beseffen dat het “zwart” kopiëren van fonts een vorm van diefstal is.

Press, 1993. isbn 0-672-48543-5

De ontwerper die zijn vak serieus neemt, moet voor zijn gereedschap betalen.
Bovendien zal hij ook zijn klanten moeten overtuigen van de noodzaak om voldoende licenties aan te schaffen voor de lettertypen die binnen zijn organisatie
worden toegepast.
(uit: Letters & typografie in uw organisatie)
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Het leveren van beelden

Digitale foto’s

Analoge foto’s

Voorwaarden
- Kleurmodus: enkel rgb (géén cmyk)
Digitale camera's maken oorspronkelijk gebruik van deze kleurmodus.

10 x 15 cm
1181 x 1772 pixels
300 dpi

- Bestandstype: .jpg (maximale kwaliteit, laagste compressie),

Naast digitale beelden kunnen nog steeds analoge foto's geleverd worden die

Deze scans kunnen in aanmerking komen voor de databank indien:

kunnen worden ingescand.

- het beeld vrij gebruikt mag worden door het bestuur, ook voor toekomstige
publicaties

- Dia's (diafilm) van voldoende hoge kwaliteit (scherpte, licht, kleur,...).

- de inhoud van het beeld relevant is voor de provincie Limburg of voor ten

- Foto’s, afdrukken op glanzend papier geven een betere scankwaliteit.

.tif (géén compressie),

minste 1 van de beleidsdomeinen

- Negatieven zijn af te raden omdat hier geen kleurenreferentie aanwezig is.

.psd

- het beeld van voldoende hoge kwaliteit is (scherpte, licht, kleur,...) om een

- bronbestanden leveren, dus de originele “onbewerkte” beelden. Uitsneden en

Om een beeldkwaliteit te verkrijgen die voldoende hoog is voor publicatie kan

eventueel kleur of zwart-wit worden bepaald door de vormgever.

men rekening houden met onderstaande tips.
De volgende informatie moet worden meegegeven met het analoge bestand:

- Let erop om het beeldmateriaal zo zuiver mogelijk te leveren.
13 x 18 cm
1535 x 2126 pixels
300 dpi

Beelden met het formaat van
10 x 15 cm

1181 x 1772 pixels

300 dpi

13 x 18 cm

1535 x 2126 pixels

300 dpi

15 x 20 cm

1772 x 2362 pixels

300 dpi

scan op A4-formaat (210 x 297 mm) te maken.

- Vermijd krassen en vingerafdrukken

1 auteur/fotograaf van het beeld (afspraken betreffende auteursrechten)

- Bevestig geen papier met een paperclip aan de foto

2 plaats van de opname (gemeente en locatie)

- Schrijf niets op de achterzijde, maar gebruik een zelfklevend memobriefje.

3 onderwerp en reden (gelegenheid)
4 datum.

worden enkel gebruikt in de daartoe bestemde publicatie.
Deze worden niet in de databank opgenomen.
15 x 20 cm
1772 x 2362 pixels
300 dpi

Beelden met het formaat vanaf
18 x 24 cm

2126 x 2835 pixels

300 dpi

Deze bestanden kunnen in aanmerking komen voor de databank indien:
- het beeld vrij gebruikt mag worden door het bestuur, ook voor toekomstige
publicaties
- de inhoud van het beeld relevant is voor de provincie Limburg of voor ten
minste 1 van de beleidsdomeinen
- het beeld van voldoende hoge kwaliteit is (scherpte, licht, kleur,...).

18 x 24 cm
2126 x 2835 pixels
300 dpi

De volgende informatie moet worden meegegeven met het digitale bestand:
1 auteur/fotograaf van het beeld (afspraken betreffende auteursrechten)
2 plaats van de opname (gemeente en locatie)
3 onderwerp en reden (gelegenheid)
4 datum.

In geen geval de beelden leveren in word of powerpoint-documenten.
10 x 15 cm
1181 x 1772 pixels
300 dpi

13 x 18 cm
1535 x 2126 pixels
300 dpi

15 x 20 cm
1772 x 2362 pixels
300 dpi

18 x 24 cm
2126 x 2835 pixels
300 dpi
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3.1.1 Folder - Flyer

Formaten

Vaste gegevens:

Folder, 2-luik – 100 %

- schuine witte balk met het logo in de juiste proportie (zie p.8)
- kleurenpalet (zie p.10)
- het lettertype: Quadraat (met vaste typogrammen, zie p.12-17)
- het basisstramien (zie p.21-31)
- toegelaten afwijking op het basisstramien bij kleurvlakken, zie p.24

5°

150 mm

34 mm

R°/V° (150 x 210 mm)

2-luik (150 x 210 mm)

3-luik (150 x 210 mm)

4-luik (150 x 210 mm)

300 x 210 mm (open)

300 x 210 mm (open)

450 x 210 mm (open)

210 mm
5°

29,7 mm

R°/V° (99 x 210 mm)

2-luik (99 x 210 mm)

3-luik (99 x 210 mm)

4-luik (99 x 210 mm)

198 x 210 mm (open)

297 x 210 mm (open)

396 x 210 mm (open)
Affiche Titel 3

8 mm

8 mm

5°

16 mm

R°/V° (210 x 99 mm)

2-luik (210 x 99 mm)

3-luik (210 x 99 mm)

420 x 210 mm (open)

630 x 99 mm (open)

8 mm

1/3
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12 mm

61 mm

4 mm

Folder, 2-luik – 100 %

61 mm

12 mm

12 mm
20 mm
basislijnstramien

14 pt

4,939 mm

Titel 1

5°

5°
Titel 2

Citaat 2
Inleiding
Citaat door

170 mm
Tekst Opsomming

Titel 3

Tekst
Titel 4- Tussentitel
Titel 4 - Tussentitel

20 mm
8 mm
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Folder, 2-luik – 100 %

Folder, 150 x 210 mm, 2-luik, R°

Titel 5 bis
Tekst

Titel 3
Inleiding

Folder, 150 x 210 mm, 2-luik, V°

5°

8 mm

8 mm

21 mm
8 mm

8 mm

1/4
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Folder, 3-luik – 100 %

Folder, 99 x 210 mm, 3-luik, R°

Titel 1

Folder, 99 x 210 mm, 3-luik, V°

8 mm

8 mm

8 mm

1/2
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Folder, 3-luik – 100 %

12 mm

basislijnstramien

14 pt

4,939 mm

Titel 1

Inleiding

Titel 4 - Tussentitel

Titel 2

Titel 5 bis

Tekst

Titel 3
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3.1.2 Uitnodiging

Folder, 3-luik – 100 %

Formaten

Vaste gegevens:

- schuine witte balk met het logo in de juiste proportie (zie p.7)
- kleurenpalet (zie p.10)
- het lettertype: Quadraat (met vaste typogrammen, zie p.12-17)
- het basisstramien (zie p.21-31)

5°
5°
34 mm

R°/V° (150 x 210 mm)

29,7 mm

2-luik (150 x 210 mm)

R°/V° (99 x 210 mm)

300 x 210 mm (open)

2-luik (99 x 210 mm)
198 x 210 mm (open)

R°/V° (210 x 99 mm)

2-luik (210 x 99 mm)
420 x 99 mm (open)

Uitnodiging – 100 %

Titel 2

Titel 3
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3.1.3 Affiche

Uitnodiging, 210 x 99 mm, 2-luik, V°

Formaat = groter dan A3

Vaste gegevens:

- het logo en de adresgegevens worden altijd proportioneel (hangt af van de
breedte van de affiche) in een witte schuine balk geplaatst (zie p.7-9).
- de balk begint links op 21 (of op 42 mm voor een staand formaat) boven het
snijwit van de onderkant en heeft een helling van 5°.
- kleurenpalet (zie p.10)
- het lettertype: Quadraat (met vaste typogrammen, zie p.12-17)

B 297 tot 419 mm

B 420 tot 599 mm

B 600 mm en breder

logo op 1/5

logo op 1/6

logo op 1/8

A3

A2

A1

300 x 420 mm

420 x 600 mm

600 x 840 mm

logo op 1/5

logo op 1/6

logo op 1/8

Uitnodiging, 210 x 99 mm, 2-luik, R°

420 x 420 mm
logo op 1/6

A2
600 x 420 mm
logo op 1/8

A3
420 x 297 mm
logo op 1/6

Uitnodiging – 100 %

Titel 2
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3.1.3 Publicatie

Formaten

Vaste gegevens:

3.2 Tijdschriften-periodieken-nieuwsbrieven

kaft
- schuine witte balk met het logo in de juiste proportie (zie p.7)
- kleurenpalet (zie p.10)
- het lettertype: Quadraat (met vaste typogrammen, zie p.12-17)
- het basisstramien
binnenwerk
- het lettertype: Quadraat

Op de volgende bladzijden enkele concrete

- kleurenpalet (zie p.10)

voorbeelden van bestaande publicaties van de

- stramien = onbepaald

provincie Limburg, die volledig in de lijn liggen

Formaat = A4
Vaste gegevens:

van de basishuisstijl en toch onderscheidend

kaft
- het logo wordt altijd in een witte schuine balk geplaatst. Deze balk begint op de

blijven.

achterzijde, 21 mm boven het snijwit aan de onderkant en heeft een helling
van 5°
- aan de achterzijde worden altijd de adresgegevens vermeld
- de url mag aangevuld worden met de deelsite
- kleurenpalet (zie p.10)
binnenwerk
- kleurenpalet (zie p.10)
- schuine balk (2°) als stijlelement op elke spread

A4 (210 x 297 mm)

A5 (150 x 210 mm)

420 x 297 mm (open)

300 x 210 mm (open)

A4

5°

21 mm
achterzijde
logo op 1/6

voorzijde
logo op 1/4

QuadraatSans-Bold, 7/9 pt.
5°

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT

21 mm
achterzijde
logo op 1/6

voorzijde
logo op 1/4

8 mm

1 mm

limburg.be
3 mm

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT
limburg.be/magazine

QuadraatSans-Bold, 7/9 pt.

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT
8 mm

1 mm

limburg.be
3 mm

achterzijde
logo op 1/4

34

grafisch handboek | provincie Limburg | 3.1 richtlijnen huisstijl

voorzijde
logo op 1/3

grafisch handboek | provincie Limburg | 3.2 richtlijnen tijdschriften-periodieken-nieuwsbrieven

35

3.2.1 De nieuwe Limburger

3.2.2 Noega

Formaat = A4
Vaste gegevens:

kaft
- schuine balk met het logo in de juiste proportie (zie p.7-9)
- kleurenpalet (zie p.10)
binnenwerk
- kleurenpalet (zie p.10)
- schuine balk (2°)

2°

2°

2°
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3.2.3 Limburg magazine

3.2.4 Milieu & Natuur

Formaat = A4
Vaste gegevens:

kaft
- schuine balk met het logo in de juiste proportie (zie p.7-9)
- kleurenpalet (zie p.10)
binnenwerk
- kleurenpalet (zie p.10)
- schuine balk (2°)

2°

2°
2°
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3.3.1 De labels

3.3 Labeling

1ste Directie
onderwijs
vorming

Het labeling-principe kan toegepast worden op

Formaat = onbepaald

verschillende beleidsdomeinen: onderwijs,
vorming, jeugd, sport, volksgezondheid, welzijn,
wonen, infrastructuur, milieu, mobiliteit, natuur,

Vaste gegevens:

kaft (voorzijde)
- juiste plaatsing van het label

ruimtelijke ordening, economie, Europa,
landbouw, toerisme, cultuur & veiligheid.

2de Directie
kaft (achterzijde)
- schuine balk met het logo in de juiste proportie (zie p.7)

Met het labeling-principe wordt de provincie

jeugd
sport

Limburg een kwaliteitsgarantie. Het label komt

binnenwerk

volksgezondheid

niet in de plaats van merken, maar komt er op

- onbepaald

welzijn

een begrijpelijke manier naast. Het is een
toegevoegde waarde. Op deze manier is het zelfs

wonen
Letterkeuze en stramien = onbepaald

mogelijk om gesponsorde projecten begrijpelijk
en herkenbaar mee op te nemen, wat bijdraagt
tot een algemene positionering.
3de Directie
Het label is qua vorm en kleur een spin-off van
het logo van de provincie Limburg waardoor de

infrastructuur

link en de herkenbaarheid gevoelig wordt

milieu

vergroot. Aan de vormgeving van het label mag

mobiliteit

niets gewijzigd worden. Zowel bij het logo van de

natuur

provincie Limburg als bij het label staat de leeuw

ruimtelijke ordening

steeds in het gekleurde vlak en staat het
woordlogo steeds op een zwarte achtergrond.

4de Directie
economie
Europa
landbouw
toerisme

5de Directie
cultuur

algemeen
veiligheid
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3.3.2 De proportie en plaats van het label en het pL-logo

- Het label wordt altijd proportioneel (hangt af

- Het pL-logo en de adresgegevens worden altijd

van de hoogte van het drukwerk) in de

proportioneel (hangt af van de breedte van het

rechterbovenhoek geplaatst.
- Het logo van de provincie Limburg (pL-logo)

tot H 99 mm

wordt altijd op de achterzijde in een witte

label op 1/3

drukwerk) in een witte schuine balk geplaatst

210 x H 99 mm
label op 1/3

(zie p.7-9).

schuine balk geplaatst. Deze balk begint op

A4

21 mm boven het snijwit aan de onderkant en
voorzijde
label op 1/8

heeft een helling van 5°.
- Aan de achterzijde worden altijd de

H 100 tot 209 mm

adresgegevens vermeld bij het pL-logo.

105 x H 150 mm
label op 1/5

label op 1/5

- De url wordt aangevuld met de labelnaam.
QuadraatSans-Bold, 7/9 pt.

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT
8 mm

limburg.be

297 x H 210 mm
label op 1/7

H 210 tot 296 mm
1 mm

label op 1/7

3 mm

39,2 mm
5°

21 mm

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B–3500 HASSELT

achterzijde
logo op 1/6

210 x 297 mm
label op 1/8

H 297 tot 419 mm

420 x H 297 mm
label op 1/8

label op 1/8

limburg.be/cultuur

150 x 210 mm

99 x 210 mm
voorzijde
label op 1/7

H 420 tot 599 mm
label op 1/10

5°

297 x H 420 mm

420 x 420 mm

logo op 1/10

label op 1/10

600 x H 420 mm
label op 1/10

21 mm
achterzijde
logo op 1/4

achterzijde
logo op 1/3

H 600 en hoger

420 x H 600 mm
label op 1/12

600 x H 840 mm
label op 1/12

label op 1/12

R° 210 x 99 mm

R°/V° 210 x 99 mm
voorzijde
label op 1/3

5°

21 mm
achterzijde
logo op 1/6

5°

21 mm
achterzijde
logo op 1/6
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Colofon
uitgave
De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg,
Hilde Houben–Bertrand, gouverneur–voorzitter, Marc Vandeput,
Sylvain Sleypen, Jos Claessens, Sonja Claes, Jules d’Outremont,
Frank Smeets, gedeputeerden en Marc Martens, provinciegriffier
c o n c e p t, o n t w e r p l o g o e n b a s i s r i c h t l i j n e n
Groep C & Slangen
uitwerking basisrichtlijnen
Grafische Producties,
dienst Informatie & Onthaal, provincie Limburg
vormgeving
Dion Boodts – Grafische Producties, dienst Informatie & Onthaal,
provincie Limburg
papier
Idéal Premier 115/130 gr/m2
lettertype
Quadraart & QuadraatSans (Fred Smeijers) & Dax (Hans Reichel)
druk
Drukkerij ______ – ______
oplage
700 ex.

d/2004/5857/_____

versie 2004.09.23
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