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Het Kluisbergens Karakter
Kluisbergen treedt met een nieuw logo naar buiten als één organisatie die zorgt voor een sterke visibiliteit. Het nieuw logo moet de nodige herkenbaarheid 
geven aan de troeven waarmee we ons willen  profileren: een actieve én groene gemeente. Het logo is eenvoudig met een dynamische uitstraling door 
de helling. Met gebruik van de helling beklemtonen we het heuvelachtige landschap van onze gemeente. De ‘gradient’ groen-blauw maakt het logo uniek 
en hedendaags. Het idee achter die gradient heeft ook een mooi verhaal: de groene omgeving van Kluisbergen voedt het ondernemend karakter in de 
gemeente. Beide zijn met elkaar verweven, groen en blauw lopen moeiteloos in elkaar over. 

Het nieuwe logo moet bijdragen tot een mooie, dynamische en uniforme stijl voor Gemeente en OCMW. Zo willen we Kluisbergen een gezicht geven,  
het samenhorigheidsgevoel versterken en tonen dat we trots zijn op onze gemeente. Elke vorm van communicatie zal gebeuren binnen het uitgestippelde 
kader van deze huisstijl.

Waarom dit huisstijlhandboek?
Dit huisstijlhandboek schetst de richtlijnen van de nieuwe huisstijl en de verschillende toepassingen ervan.
Het handboek is een leidraad dat je helpt het karakter van Kluisbergen weer te geven en legt je uit hoe je verschillende elementen van de huisstijl
moet gebruiken. Indien u hierover nog vragen heeft, neem gerust contact op met de dienst communicatie.

Gemeentehuis
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

055 23 16 10
info@kluisbergen.be
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Het logo kleurgebruik

Blauw

C80 M0 Y26 K0

R0 G183 B196
HEX #00B7C4

Groen

C69 M0 Y58 K0

R67 G187 B144
HEX #43BB90

Blauw-Groen

C74 M0 Y42 K0

R8 G185 B170
HEX #08B9AA

PANTONE

7466 Coated
319 Uncoated

RAL

5021

Zwart

C75 M68 Y67 K90

R0 G0 B0
#000000

Er kan gebruik gemaakt worden van onderstaande huisstijlkleuren. 
Afhankelijk van het procédé en de drager kies je voor het juiste kleurcoderingsysteem.

OFFLINE > QUADRI DRUK Quadri drukwerk, dat o.a. kleurfoto’s bevat (CMYK)
OFFLINE > PMS DRUK Eén- of tweekleurendrukwerk op een speciale drager (Pantone & RAL) 
ONLINE > RGB Web- en allerhande schermtoepassingen (RGB & HEX)

Blauw

Het verloop, met blauw op locatie 0% en groen op 100%

Groen
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MINIMALE GROOTTE STANDAARD FORMAAT

10 mm

35 mm

MINIMALE WITRUIMTE ROND LOGO: X-REGEL

Wat mag niet?

VERANDER DE KLEUREN NIET HET LOGO NIET ROTEREN HET LOGO NIET SAMENDRUKKEN

Het logo van Kluisbergen bestaat uit 2 elementen:

BEELDMERK > de herkenbare helling waarvan de kleuren symbool staan voor het ondernemende en groene karakter van onze gemeente.
WOORDMERK > Kluisbergen, als solid, standvastig merk, roepnaam.

Bewaar een neutrale zone rond het logo (te dicht 
geplaatste tekst schaadt de logo-communicatie), met 
uitzondering indien het logo gebruikt wordt als grafisch 
element maar bij voorkeur in combinatie met het 
originele logo.

Zorg voor voldoende contrast en leesbaarheid bij het 
plaatsen op een gekleurde of beeldachtergrond.

Het logo vorm en gebruik

= X

= X

= X = X

= X



H
ui

ss
tij

lto
ep

as
sin

ge
n

 5 

NEGATIEF LOGO

NEGATIEF LOGO KLEUR

ZWART LOGO:

LOGO IN GRIJSWAARDEN:

We geven er de voorkeur aan het logo in kleur te gebruiken. Om technische redenen is 
het echter niet altijd mogelijk om het kleurenlogo te gebruiken. 

om diep zwart te bekomen bij drukwerk gebruiken we de 
volgende samenstelling: C50 M50 Y50 K100.

dit is een illustratief voorbeeld van het logo geprint  
met een zwart-wit printer of kopieërmachine. 

Het logo variaties
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De huisstijl van de gemeente Kluisbergen maakt gebruik van het lettertype Sofia Pro, 
dat ervoor zorgt dat de huisstijl eenvormig en herkenbaar wordt. 

Sofia Pro Bold
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium 
volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, 
ommolor empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Sofia Pro Black
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium 
volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, 
ommolor empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Sofia Pro Regular
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium 
volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, 
ommolor empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Sofia Pro Medium
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium 
volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, 
ommolor empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Hier gebruiken we Tahoma. Tahoma is een lettertype dat standaard voorzien is in Office-pakketten (net zoals bv. Times New Roman of Arial). 
Tahoma gebruiken we dus voortaan voor e-mailberichten, voor PowerPointpresentaties, op websites, en op officiële briefwisseling van de 
gemeente (zowel voor externe brieven als voor interne nota’s, rapporten, etc…).

Tahoma Bold
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus 
aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net 
omnimagnis aliassiminim velecture est.

Tahoma
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute 
nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor empore veliat hilliqui net omnimagnis 
aliassiminim velecture est.

Het logo lettertype

Print en digitale media

Gedrukte media
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Het logo beeldmerk

De helling kan afzonderlijk als speels element gebruikt worden,  
bij voorkeur in combinatie met het originele logo. 

VOORBEELDEN
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Het voorgedrukte briefpapier bevat het logo en de adresgegevens. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van het Tahoma-lettertype.

Adresgegevens zijn Sofia Pro Regular, Corps 8 pt, Interlinie 9,6 pt

Gemeente Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 10 • info@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be
Gemeente Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 10 • info@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be

De heer Jan Janssen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Lorem ipsum dolor sit amet

Geachte,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nisi in sapien pharetra aliquet id eget 
enim. 

Ut quis porttitor leo. Duis egestas posuere ultricies. Ut turpis turpis, luctus vitae condimentum in, pretium 
vehicula elit. Cras at vehicula sapien. Mauris pulvinar, ex id imperdiet elementum, enim mauris efficitur 
magna, eget consectetur ex lectus sit amet mauris. Ut at dignissim ligula. Sed vitae metus ipsum. Nunc 
imperdiet lacus in imperdiet eleifend. Curabitur efficitur leo sit amet lectus porta placerat.

Integer est erat, venenatis in augue nec, tincidunt dictum leo. Donec eleifend dolor id ex commodo 
auctor. Nam iaculis felis ac lacus malesuada, eget finibus dui viverra. Integer dignissim porttitor dictum. 
Etiam eu consequat mauris. Mauris sollicitudin nisl eu turpis gravida imperdiet ut vel risus. Aenean sit 
amet nunc ut enim fermentum ornare. Sed posuere semper leo id fermentum. 

Praesent aliquet maximus enim. Aliquam aliquet scelerisque enim ut posuere. Integer eu laoreet velit, 
eget vestibulum justo. Nam sodales sit amet sapien a sodales.

Vivamus vel bibendum neque. Suspendisse sed fringilla dolor, a ullamcorper justo. Praesent justo orci, 
vehicula nec elementum vehicula, dignissim sed libero. Integer eu leo non ex eleifend scelerisque lacinia 
molestie tellus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc nec consequat 
lectus. Nullam et varius libero. Nulla facilisi. Suspendisse ornare metus at ex hendrerit tincidunt.

Curabitur sit amet magna iaculis, faucibus odio sit amet, rhoncus justo. Curabitur euismod quis tellus eu 
rutrum. Sed ullamcorper euismod quam sit amet rhoncus. Etiam at scelerisque eros, in hendrerit mauris. 
Pellentesque gravida tincidunt quam ac venenatis. Etiam quis auctor sapien. Aenean lobortis erat sit amet 
tellus maximus, at sodales ipsum tristique. Duis cursus sit amet tortor id rhoncus. Aenean non fermentum 
turpis. Aliquam a arcu at lectus tempor semper sed vitae nibh. Aenean lacinia enim id iaculis euismod. 
Aliquam ac urna id tortor semper fringilla.

Met vriendelijke groeten,

L. Demedts
Algemeen Directeur

15

15

35

15

12

Lettertype Tahoma Regular
corps 10

Lettertype Tahoma Bold
corps 10

Lettertype Tahoma Bold
corps 10

Lettertype Tahoma Bold
corps 10

Huisstijldragers voorgedrukt briefpapier gemeente
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Huisstijldragers voorgedrukt briefpapier gemeente Huisstijldragers briefpapier digitaal sjabloon gemeente

Het digitale Word-sjabloon bevat het logo en de adresgegevens en is 
geoptimaliseerd om zelf te printen. Verder wordt er gebruik gemaakt 
van het Tahoma-lettertype.

Adresgegevens zijn Sofia Pro Regular, Corps 8 pt, Interlinie 9,6 pt.

15

15

35

15

12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voornaam, Naam 
Straat, nummer 
Postcode, Woonplaats 
Land 
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Het voorgedrukte briefpapier bevat het logo en de adresgegevens. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van het Tahoma-lettertype.

Adresgegevens zijn Sofia Pro Regular, Corps 8 pt, Interlinie 9,6 pt

OCMW Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 10 • info@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be

De heer Jan Janssen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Lorem ipsum dolor sit amet

Geachte,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nisi in sapien pharetra aliquet id eget 
enim. 

Ut quis porttitor leo. Duis egestas posuere ultricies. Ut turpis turpis, luctus vitae condimentum in, pretium 
vehicula elit. Cras at vehicula sapien. Mauris pulvinar, ex id imperdiet elementum, enim mauris efficitur 
magna, eget consectetur ex lectus sit amet mauris. Ut at dignissim ligula. Sed vitae metus ipsum. Nunc 
imperdiet lacus in imperdiet eleifend. Curabitur efficitur leo sit amet lectus porta placerat.

Integer est erat, venenatis in augue nec, tincidunt dictum leo. Donec eleifend dolor id ex commodo 
auctor. Nam iaculis felis ac lacus malesuada, eget finibus dui viverra. Integer dignissim porttitor dictum. 
Etiam eu consequat mauris. Mauris sollicitudin nisl eu turpis gravida imperdiet ut vel risus. Aenean sit 
amet nunc ut enim fermentum ornare. Sed posuere semper leo id fermentum. 

Praesent aliquet maximus enim. Aliquam aliquet scelerisque enim ut posuere. Integer eu laoreet velit, 
eget vestibulum justo. Nam sodales sit amet sapien a sodales.

Vivamus vel bibendum neque. Suspendisse sed fringilla dolor, a ullamcorper justo. Praesent justo orci, 
vehicula nec elementum vehicula, dignissim sed libero. Integer eu leo non ex eleifend scelerisque lacinia 
molestie tellus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc nec consequat 
lectus. Nullam et varius libero. Nulla facilisi. Suspendisse ornare metus at ex hendrerit tincidunt.

Curabitur sit amet magna iaculis, faucibus odio sit amet, rhoncus justo. Curabitur euismod quis tellus eu 
rutrum. Sed ullamcorper euismod quam sit amet rhoncus. Etiam at scelerisque eros, in hendrerit mauris. 
Pellentesque gravida tincidunt quam ac venenatis. Etiam quis auctor sapien. Aenean lobortis erat sit amet 
tellus maximus, at sodales ipsum tristique. Duis cursus sit amet tortor id rhoncus. Aenean non fermentum 
turpis. Aliquam a arcu at lectus tempor semper sed vitae nibh. Aenean lacinia enim id iaculis euismod. 
Aliquam ac urna id tortor semper fringilla.

Met vriendelijke groeten,

L. Demedts
Algemeen Directeur

Gemeente Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 10 • info@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be

De heer Jan Janssen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Lorem ipsum dolor sit amet

Geachte,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nisi in sapien pharetra aliquet id eget 
enim. 

Ut quis porttitor leo. Duis egestas posuere ultricies. Ut turpis turpis, luctus vitae condimentum in, pretium 
vehicula elit. Cras at vehicula sapien. Mauris pulvinar, ex id imperdiet elementum, enim mauris efficitur 
magna, eget consectetur ex lectus sit amet mauris. Ut at dignissim ligula. Sed vitae metus ipsum. Nunc 
imperdiet lacus in imperdiet eleifend. Curabitur efficitur leo sit amet lectus porta placerat.

Integer est erat, venenatis in augue nec, tincidunt dictum leo. Donec eleifend dolor id ex commodo 
auctor. Nam iaculis felis ac lacus malesuada, eget finibus dui viverra. Integer dignissim porttitor dictum. 
Etiam eu consequat mauris. Mauris sollicitudin nisl eu turpis gravida imperdiet ut vel risus. Aenean sit 
amet nunc ut enim fermentum ornare. Sed posuere semper leo id fermentum. 

Praesent aliquet maximus enim. Aliquam aliquet scelerisque enim ut posuere. Integer eu laoreet velit, 
eget vestibulum justo. Nam sodales sit amet sapien a sodales.

Vivamus vel bibendum neque. Suspendisse sed fringilla dolor, a ullamcorper justo. Praesent justo orci, 
vehicula nec elementum vehicula, dignissim sed libero. Integer eu leo non ex eleifend scelerisque lacinia 
molestie tellus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc nec consequat 
lectus. Nullam et varius libero. Nulla facilisi. Suspendisse ornare metus at ex hendrerit tincidunt.

Curabitur sit amet magna iaculis, faucibus odio sit amet, rhoncus justo. Curabitur euismod quis tellus eu 
rutrum. Sed ullamcorper euismod quam sit amet rhoncus. Etiam at scelerisque eros, in hendrerit mauris. 
Pellentesque gravida tincidunt quam ac venenatis. Etiam quis auctor sapien. Aenean lobortis erat sit amet 
tellus maximus, at sodales ipsum tristique. Duis cursus sit amet tortor id rhoncus. Aenean non fermentum 
turpis. Aliquam a arcu at lectus tempor semper sed vitae nibh. Aenean lacinia enim id iaculis euismod. 
Aliquam ac urna id tortor semper fringilla.

Met vriendelijke groeten,

L. Demedts
Algemeen Directeur

15

15

35

15

12

Lettertype Tahoma Regular
corps 10

Lettertype Tahoma Bold
corps 10

Lettertype Tahoma Bold
corps 10

Lettertype Tahoma Bold
corps 10

Huisstijldragers voorgedrukt briefpapier OCMW
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Huisstijldragers voorgedrukt briefpapier OCMW Huisstijldragers briefpapier digitaal sjabloon OCMW

Het digitale word-sjabloon bevat het logo en de adresgegevens en s 
geoptimaliseerd om zelf te printen. Verder wordt er gebruik gemaakt 
van het Tahoma-lettertype.

Adresgegevens zijn Sofia Pro Regular, Corps 8 pt, Interlinie 9,6 pt.

15

15

35

15

12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voornaam, Naam 
Straat, nummer 
Postcode, Woonplaats 
Land 
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BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 
 

 
Kluisbergen, 03-11-20 

 
 

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer 
 
DE GEMEENTERAADSLEDEN 
 
voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de openbare en besloten zitting van de gemeenteraad, 
op DATUM om UUR met onderstaande agendapunten op de dagorde. 
 
 

DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 

 
 
 
 
Algemeen Directeur 
 
Lotje DEMEDTS 
 
 
 

De Burgemeester – Voorzitter 
 
Philippe WILLEQUET 

 
 
 

ZITTINGSVERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD | 03-11-20 
 

 

 

AANWEZIG 
 
Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter; 
Voornaam Naam, Schepenen; 
Voornaam Naam, Raadsleden; 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 
 

 
 
 
Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van artikel 
134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de gemeenteraad achter gesloten deuren 
moet plaatsvinden en dat de gemeenteraad doorgaat in feestzaal Brugzavel. 
 
De Burgemeester-Voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 
De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft beslist 
wat volgt: 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 
 
 
De zitting wordt geheven te XXXXXXX 
 
Aldus gedaan in zitting van XXXXXXX en goedgekeurd in zitting van XXXXXXX 
 
 
 
Algemeen Directeur 
 
Lotje DEMEDTS 
 
 
 

De Burgemeester – Voorzitter 
 
Philippe WILLEQUET 

15

15

35

15

12

Huisstijldragers interne nota’s

Het digitale word-sjabloon bevat het logo en de adresgegevens en s 
geoptimaliseerd om zelf te printen. Verder wordt er gebruik gemaakt 
van het Tahoma-lettertype.

Adresgegevens zijn Sofia Pro Regular, Corps 8 pt, Interlinie 9,6 pt.
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Lotje Demedts
Parklaan 16,
9690 Kluisbergen

Parklaan 16 • 9690 Kluisbergen

10

10

219

162

10

10

219

114

10

10

219

114

Parklaan 16 • 9690 Kluisbergen

Lotje Demedts
Parklaan 16,
9690 Kluisbergen

Lotje Demedts
Parklaan 16,
9690 Kluisbergen

Parklaan 16 • 9690 Kluisbergen

Huisstijldragers enveloppe amerikaans & C5
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Lotje Demedts
Parklaan 16,
9690 Kluisbergen

Parklaan 16 • 9690 Kluisbergen

Lotje Demedts
Parklaan 16,
9690 Kluisbergen

Parklaan 16 • 9690 Kluisbergen

10 10

10 10

210

210 302

312

Huisstijldragers enveloppe C4
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Huisstijldragers groetenkaart

Gemeente Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 10 • info@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be

Kluisbergen groetenKaart_210x100.indd   1 16/10/2020   12:39

OCMW Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 39 • ocmw@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be

Het formaat van de groetenkaart is 210 x 100 mm, er is ook een versie voor het OCMW.
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Huisstijldragers groetenkaart gepersonaliseerd

Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 15 • lotje.demedts@kluisbergen.be

Lotje Demedts
algemeen directeur

Het formaat van de gepersonaliseerde groetenkaart is 140 x 90 mm.
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Ook naamkaartjes worden gestandaardiseerd.

Aan de voorzijde komt het logo samen met de persoonsgegevens, aan de achterkant komt het 
huisstijlelement. Daarbij plaatsen we steeds dezelfde gegevens, volgen we een vaste volgorde 
en werken we met een vaste schikking.

Huisstijldragers naamkaart

Parklaan 16 • 9690 Kluisbergen

Lotje Demedts
algemeen directeur

Lotje.Demedts@kluisbergen.be
T 055 23 16 15
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Het formaat van de landsvlaggen is 2,25m breed x 1,5m hoog.

Huisstijldragers landsvlaggen

Kluisbergen_Gevelvlag_225x150cm.indd   1Kluisbergen_Gevelvlag_225x150cm.indd   1 16/10/2020   09:3416/10/2020   09:34

Kluisbergen_Gevelvlag_225x150cm.indd   2Kluisbergen_Gevelvlag_225x150cm.indd   2 16/10/2020   09:3416/10/2020   09:34



H
ui

ss
tij

lto
ep

as
sin

ge
n

 19 

Huisstijldragers bannervlaggen

Het formaat van de bannervlaggen is 1m breed x 3m hoog.
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Huisstijldragers beachflag

Het formaat van de beachflags is 80,3 cm breed x 245 cm hoog.
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Huisstijldragers infomagazine

Look & feel van het infomagazine Kluisbergen, formaat A4.

Het letterype die we hier gebruiken is Sofia Pro (zie pagina 6) in combinatie met het lettertype Turbinado Pro.

Turbinado Bold Pro
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis 
sinulparcia simi, ommolor empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Turbinado Pro
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, 
ommolor empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.

Turbinado Light Pro
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi, ommolor 
empore net omnimagnis aliassiminim velecture est.
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Voor de medewerkers van de gemeente Kluisbergen is er een basishandtekening samengesteld.
Het lettertype dat standaard gebruikt wordt in de e-mailhandtekening is Tahoma.

Huisstijldragers e-mail handtekening
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Huisstijldragers digitale nieuwsbrief

www.kluisbergen.be

Nieuwsbrief

Elektrisch autodelen  
nu ook in Kluisbergen!
Icipsus a si consequiamDuciet mo quis pro dignat 
eaquos apienis dolorio. Nequas am ere etur rese molor 
magnimendi blant vel mi, cus expero molecabo. Nia 
possit, volupta ssimi, con consequi rae nobiscia voluptu 
restoris ut eos que nienis ped quias as a experrum et est 
a dolupid mo cor ra voluptatae nonseque nullentio molo 
maiosam eos cus quatur, temque vita quis exces esci 
nectet occus conectio et atem lacculparum nem idelest, 
occus adipici istorrum eum facitas ipsanti niendae.

Propere voetpaden, propere gemeente!

Overschot aan hoogstamfruit?

Icipsus a si consequiamDuciet mo quis pro dignat 
eaquos apienis dolorio. Nequas am ere etur rese molor 
magnimendi blant vel mi, cus expero molecabo. Nia 
possit, volupta ssimi, con consequi rae nobiscia voluptu 
restoris ut eos que nienis ped quias as a experrum et est 

a dolupid mo cor ra voluptatae nonseque nullentio molo 
maiosam eos cus quatur, temque vita quis exces esci 
nectet occus conectio et atem lacculparum nem idelest, 
occus adipici istorrum eum facitas ipsanti niendae. 
Sollectur aut ut aut ma volor as dio.

Icipsus a si consequiamDuciet mo quis pro dignat 
eaquos apienis dolorio. Nequas am ere etur rese molor 
magnimendi blant vel mi, cus expero molecabo. Nia 
possit, volupta ssimi, con consequi rae nobiscia voluptu 
restoris ut eos que nienis ped quias as a experrum et est 
a dolupid mo cor ra voluptatae nonseque nullentio molo 
maiosam eos cus quatur, temque vita quis exces esci 
nectet occus conectio et atem lacculparum nem idelest, 
occus adipici istorrum eum facitas ipsanti niendae. 
Sollectur aut ut aut ma volor as dio.

Gemeente Kluisbergen • Parklaan 16, 9690 Kluisbergen • T 055 23 16 10 • info@kluisbergen.be • www.kluisbergen.be

De digitale nieuwsbrief wordt opgemaakt in Outlook met een simpele 2 kolomstructuur. Het gebruikte font is altijd Tahoma, behalve bij de 
header en footer. Deze dienen als afbeelding opgemaakt en ingevoegd te worden.
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Huisstijldragers PowerPoint presentatie

Zorg ervoor dat bij het aanmaken van uw presentatie de tekst goed leesbaar is, overdrijf niet met het aantal woorden per slide. Gebruik 
zoveel mogelijk beelden om de aandacht van het publiek te houden.



H
ui

ss
tij

lto
ep

as
sin

ge
n

 25 

PROFIELFOTO: algemeen logo Kluisbergen.

OMSLAGFOTO: de omslagfoto heeft altijd het huisstijl element in de rechter onderhoek. 

Verschillende sociale media waar de gemeente Kluisbergen actief is.

@GemeenteKluisbergen

@GemeenteKluisbergen

Huisstijldragers Social Media
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Huisstijldragers website
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Huisstijldragers outdoor signalisatie
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Huisstijldragers wagenpark
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Merkarchitectuur Kluisbergen

Met een merkarchitectuur willen we de communicatienoden van de entiteiten in kaart brengen en willen we duidelijkheid scheppen over hoe de 
(deel)entiteiten zich verhouden tot de gemeente en het OCMW. Het creëert een kader waarbinnen de entiteiten, met respect voor hun eigenheid, 
kunnen communiceren met hun doelgroep.

De merkarchitectuur staat los van de organisatiestructuur van de gemeente en het OCMW.

Koepelmerk
Alle entiteiten van de gemeente of het OCMW communiceren vanuit het koepelmerk ‘Kluisbergen’. Uitzonderingen hierop zijn de submerken,  
die hieronder worden vastgelegd. Het koepelmerk wordt gekenmerkt door een sterk hoofdlogo en een herkenbare huisstijl.

Uitgebreid merk
Een uitgebreid merk wordt voorbehouden aan een entiteit van de gemeente of het OCMW die onder een eigen naam wil handelen. De entiteit voelt 
hierbij de noodzaak om over een eigen visuele herkenbaarheid te beschikken om beter te kunnen communiceren met haar doelpubliek. Wanneer 
meerdere uitgebreide merken samen iets communiceren, doen ze dat vanuit het koepelmerk. Bij een uitgebreid merk is het logo van het koepelmerk 
duidelijk herkenbaar. 

De uitgebreide merken:
• Jeugddienst
• Sportdienst
• Seniorendienst
• Bibliotheek
• Toerisme
 
Submerk
Bij een submerk krijgt de entiteit van de gemeente of het OCMW een grotere eigenheid. De entiteit is dermate zelfstandig dat communiceren 
vanuit het koepelmerk of vanuit een uitgebreid merk nefast is. Het beeldmerk en het woordmerk van het koepelmerk worden niet opgenomen in het 
deellogo. 

De submerken
• GBS De Start
• De Brug
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Secundaire kleuren

Geel

C10 M20 Y100 K0

R233 G195 B30
HEX #E9C31E

Oranje

C0 M50 Y100 K0

R247 G148 B29
HEX #F7941D

Paars

C85 M90 Y10 K0

R79 G64 B142
HEX #4F408E

Rood

C15 M90 Y100 K5

R200 G62 B39
HEX #C83E27

Grijs

C0 M0 Y0 K40

R167 G169 B172
HEX #A7A9AC

Roze

C0 M100 Y20 K0

R237 G6 B119
HEX #ED0677

Er kan slechts één secundaire kleur uit deze lijst gekozen worden als accentkleur. 
De secundaire kleur kan in combinatie met de primaire kleuren gebruikt worden.
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Uitgebreide merken
De naam van het uitgebreide merk staat onder het logo van Kluisbergen gepositioneerd, en neemt de volledige breedte van het logo in.
Het uitgebreide merk hanteert de huisstijl van het koepelmerk Kluisbergen, maar mag een secundair kleur gebruiken.

sportdienst jeugddienst

bibliotheek toerisme

seniorendienst
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Submerk GBS De Start logo
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Blauw

C80 M0 Y26 K0

R0 G183 B196
HEX #00B7C4

Groen

C69 M0 Y58 K0

R67 G187 B144
HEX #43BB90

Blauw-Groen

C74 M0 Y42 K0

R8 G185 B170
HEX #08B9AA

PANTONE

7466 Coated
319 Uncoated

RAL

5021

Zwart

C75 M68 Y67 K90

R0 G0 B0
#000000

Blauw

Het verloop, met blauw op locatie 0% en groen op 100%

Groen

Submerk GBS De Start kleurgebruik
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Submerk GBS De Start secundaire kleuren

C0 M95 Y20 K0
R231 G29 B115
#E71D73

C0 M80 Y95 K0
R233 G78 B27
#E94E1B

C0 M10 Y95 K0
R255 G222 B0
#FFDE00

C50 M0 Y100 K0
R149 G193 B31
#95C11F

C69 M0 Y58 K0
R74 G180 B137
#4AB489

C0 M80 Y0 K26
R0 G174 B194
#00AEC2

C70 M15 Y0 K0
R54 G169 B225
#36A9E1

C45 M67 Y0 K0
R157 G104 B169
#9D68A9

C0 M0 Y0 K100
R87 G87 B86
#575756
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Submerk GBS De Start voorbeelden huisstijldragers
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Submerk De Brug logo
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Blauw

C80 M0 Y26 K0

R0 G183 B196
HEX #00B7C4

Groen

C69 M0 Y58 K0

R67 G187 B144
HEX #43BB90

Blauw-Groen

C74 M0 Y42 K0

R8 G185 B170
HEX #08B9AA

PANTONE

7466 Coated
319 Uncoated

RAL

5021

Zwart

C75 M68 Y67 K90

R0 G0 B0
#000000

Blauw

Het verloop, met blauw op locatie 0% en groen op 100%

Groen

Submerk De Brug kleurgebruik
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Submerk De Brug voorbeelden huisstijldragers
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Submerk De Brug voorbeelden huisstijldragers
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Gemeentehuis
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

055 23 16 10
info@kluisbergen.be
www.kluisbergen.be

Contact






