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1. Inleiding 
 

 
 
Huisstijl 
Een huisstijl betekent in de ruime zin van het woord: de stijl van het huis in 3 elementen: design, communicatie 

en gedrag. Dit document behandelt de huisstijl in de enge definitie: de visuele huisstijl. 

 

Een sterke visuele identiteit maakt een bedrijf of vereniging herkenbaar. Door standaardisatie van stijl in 

documenten, op enveloppen, relatiegeschenken, vlaggen, etc.. worden al deze onderdelen sterk deel van de 

vereniging. Het is meteen duidelijk dat deze zaken bij Atletico’73 horen. 

 

Huisstijlhandboek 
Door een huisstijlhandboek op te stellen wordt het mogelijk de huisstijl vast te stellen en te bewaken. Het 

handboek zorgt voor een consistent beeld en uniforme toepassing van de huisstijl. Het voorkomt wildgroei van 

logo- en stijlgebruik. 

 

Elementen van de huisstijl 
De huisstijl van Atletico’73 bestaat uit de volgende elementen: 
 

 Het logo 

 Typografie: het lettertype voor het drukwerk en overige publicaties 

 Kleuren 
 
De huisstijl wordt gevormd door deze elementen, maar dat betekent niet dat in iedere publicatie altijd alle 
elementen gebruikt moeten worden. Soms is alleen het gebruik van de juiste kleuren al voldoende. 
 

Vragen over de huisstijl? 

Voor vragen over de huisstijl kun je mailen naar communicatie@atletico73.net 

Via dit mailadres kunnen ook de logo’s in diverse bestandsformaten worden opgevraagd. Ook kunnen publicaties 

ter controle worden aangeboden. 

 

Gebruik logo en watermerk 

Het logo en het watermerk mogen alleen worden gebruikt in overleg met het bestuurslid communicatie 

(communicatie@atletico73.net) 

 

Bronvermelding 

Voor dit document is gebruik gemaakt van: 

Huisstijl handboek, Graafschap College 

Website Ondernemen & Internet (www.ondernemeneninternet.nl) 

  



2. Het logo 
 

 
 
 
Het Logo 

Het logo bestaat in verschillende varianten met allen hun eigen gebruik: 

1. Het basislogo full-colour (zwart-geel): alleen te gebruiken op een witte achtergrond. 

2. Logo zwart:te gebruiken op lichte achtergrond en bij eenkleurig gebruik als stempel of textiel opdruk. 

3. Logo wit: te gebruiken op donkere achtergrond, bijvoorbeeld als opdruk bij textiel. 

Hier onder de drie logo’s: 

 

 

De herkenbaarheid 

 Logo’s mogen niet vervormd of aangepast worden 

 Logo’s mogen alleen in verhouding geschaald worden. Bij het schalen mag geen vervorming optreden. 

 Het logo mag niet in andere kleuren worden gedrukt dan bovenstaand. 

Kleurcodes geel: 

 

RGB: 255; 235 ; 0 

RGB: #FFEB00 

HSB: 55°, 100%, 100% 

CMYK: 3%,2%,98%,0% 

Pantone: 3955 

  

 

          
 
logo’s van links naar rechts: 1. full-colour, 2. zwart, 3. wit 



3. Het watermerk 
 

 
 
 
Het watermerk 

Het watermerk bestaat in één enkele vorm en kleur. Het wordt gebruikt als achtergrond voor de website, 

drukwerk en powerpoint presentaties. 

 

 

De herkenbaarheid 

 Het watermerk mag niet vervormd of aangepast worden 

 Het watermerk mag alleen in verhouding geschaald worden. Bij het schalen mag geen vervorming 

optreden. 

 Het watermerk mag niet in andere kleuren worden gedrukt dan bovenstaand. 

 Om de leesbaarheid van de tekst over het watermerk te verbeteren, kan de doorzichtigheid (opacity) van 

het logo worden verlaagd tot ongeveer 35%.  

Kleurcodes paars: 

 

RGB: 211; 177 ; 197 

RGB: #D3B1C5 

HSB: 325°, 16%, 83% 

CMYK: 16%,32%,9%,0% 

Pantone: 5155 

 

  

         

 
Het watermerk 



4. Kleuren 
 

 
 
 
Kleuren 

Voor publicaties is het volgende pallet van kleuren te gebruiken: 

 

omschrijving kleur hex rgb cmyk pantone* 

Atletico-geel, logo-geel  FFEB00 255, 235, 0 3, 2, 98, 0 3955 

Goud  54541C 84, 84, 28 59, 49, 100, 39  

Middengeel  DDDDA6 221, 221, 166 14, 6, 41, 0  

Lichtmiddengeel  FFFFBF 255, 255, 191 2, 0, 30, 0 607 

Lichtgeel  FCFCDD 252, 252, 221 2, 0, 15, 0 7499 

      

Donkerpaars  271132 39, 17, 50 81, 90, 47, 61 7449 

Donkermiddenpaars  7A6385 122, 99, 133 57, 65, 28, 6  

Lichtmiddenpaars  8C7299 140, 114, 153 50, 59, 20, 1  

Watermerkpaars  D3B1C5 211, 177, 197 16, 32, 9, 0 5155 

Paars  7F4C99 127, 76, 153 59, 83, 3, 0 2592 

* Pantone kleuren kunnen licht afwijken van de RGB-, HEX- en CMYK-kleuren, aangezien de kleuren gebaseerd 

zijn op een web-safe pallet. 

  



5. Lettertypen 
 

 
 
Lettertypen 

De volgende lettertypen worden gebruikt: 

 

Lettertype logo 

Voor het lettertype van de letters ATLETICO kan het best Princetown SH Regular worden gebruikt. Het lettertype 

werd in 1981 ontworpen door Dick Jones. Het logo gebruikt een onbekende voorloper van dit lettertype, 

waarschijnlijk handmatig bijgesneden en later via vector tracing gedigitaliseerd. 

 

Het lettertype van de cijfers 73 is er hoogstwaarschijnlijk een uit de Eurostile familie. Het meest lijken Eurostile LT 

Pro Bold Extended #2 en Eurostile Bold Extended #2. De ontwerper is Aldo Novarese. Het lettertype stamt uit 

1962. 

 

Lettertypen website, correspondentie, bordjes, etc.. 

Voor overige doeleinden worden drie lettertypen gebruikt. Hierbij heeft het lettertype Calibri altijd de voorkeur. 

Indien een fixed-spacing (vaste letterbreedte) gewenst is, wordt Consolas gebruikt. Een derde lettertype wordt 

gebruikt om teksten in kleine puntgrootte leesbaar te houden. Hiervoor wordt Tahoma gebruikt. 

 

Calibri: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
 

Consolas: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
 

Tahoma: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
 

Indien deze lettertypen niet voorhanden zijn, is het gebruik van Arial of Helvetica ook toegestaan. Voorkeur gaat 

altijd uit naar een schreefloos lettertype. 

 

Uitvullen 

Het heeft de voorkeur tekst altijd uit te vullen over de volledige breedte. Door een tekst uit te vullen, ontstaat een 

kantlijn aan twee kanten, waardoor de lezer meer “houvast” heeft tijdens het lezen. 

  



6. Opmaak 
 

 
 
Opmaak publicaties 

De opmaak van publicaties, met name van boekjes (zoals de Slak) dient te voldoen aan de volgende voorschriften: 

 

 Lettertype titels: Calibri 18pt Italic zwart tekst 1, 25% lichter (in Office) 

 Subtitel: Calibri 12pt Italic zwart tekst 1, 25% lichter (in Office) 

 Titel gevolgd door 2 witregels met puntgrootte 12. Indien een subtitel wordt gebruikt, slechts 1 witregel. 

 Lettertype hoofdtekst: Calibri 10pt uitvullen 

 Inline subtitels (titels in de hoofdtekst): Calibri bold 10pt, links uitlijnen 

 Titel, paginanummering en voetnoot dienen te worden uitgelijnd aan de buitenkant van het papier. Voor 

de linker pagina’s is dat links, voor de rechterpagina’s rechts. 

 


