
HUISSTIJL-

HANDBOEK



Ingelmunster in het nieuw!
Voortaan komen we naar buiten met één huisstijl voor zowel het gemeentebestuur, het sociaal huis als de gemeentescholen. Zo willen we 
Ingelmunster een gezicht geven, het samenhorigheidsgevoel onder de Ingelmunsternaren versterken en tonen dat we trots zijn op onze 
gemeente. 

Huisstijl…wat?
Een huisstijl is eigenlijk de visuele identiteit van een organisatie: het logo, kleurgebruik, lettertype, enz. Maar een huisstijl gaat verder dan 
dat: het gaat ook over de manier van communiceren, de identiteit van je organisatie. 

Ingelmunster wordt, na onderzoek, geassocieerd met:
- groen, landelijk, natuur
- familiaal, gezellig, vriendelijk
- sportief, wandelen, fietsen
- verenigingen, dynamiek, activiteiten

Al deze zaken zijn met elkaar verbonden door de mensen uit Ingelmunster. De centrale boodschap die we verspreiden is dan ook: 
De mensen maken Ingelmunster, zij zijn de bouwstenen!

Waarom dit huisstijlhandboek?
Alle toepassingen waarop het logo kan worden gebruikt, de juiste verhoudingen, kleurcodes, enz. staan gebundeld in dit huisstijlhandboek. 
Het is dan ook de leidraad om de nieuwe huisstijl overal te introduceren. Door een aantal afspraken te verzamelen en vast te leggen, willen 
we twijfel wegwerken en de efficiëntie verhogen.

Voor meer info over dit handboek kan je contact opnemen met de dienst communicatie.

02



INDEXXXXX
het logo
04   kleurgebruik

05   vorm en gebruik

05   wapenschild

06   variaties 

07   sponsorlogo

07   sociale media

08   beeldmerk

lettertype
09   gedrukte media

09    print en digitale media

huisstijldragers
10  briefpapier 

12   richtlijnen bij het opstellen  
van een brief

15   e-mail handtekening

16   richtlijnen bij het opstellen  
van een e-mail

17 vriendelijke groetenkaart

17 rouw- en felicitatiekaarten

17   boeketkaartje

18   naamkaartje

19   presentatiemap

20   enveloppe amerikaans

20   enveloppe A5

21 sjabloon flyers, affiches,   
 brochures

huisstijltoepassingen
22   gadgets 

24   notitieblok A4 en A5 

25   vlaggen 

26 kledij

27  wagens

28   stickers

29   infoschermen

30   signalisatie van de diensten in 
gemeenschappelijke gebouwen

logo’s onderwijs
31  villa max

32  de zon

33  de wingerd

taaltips
34  algemeen



het logo
kleurgebruik

C20 M0 Y0 K70

PMS COOL GRAY 11

R92 G103 B109

C10 M0 Y0 K35

PMS COOL GRAY 6

R172 G182 B188

C85 M0 Y0 K0

PMS 2995

R0 G172 B233

C50 M0 Y100 K0

PMS 375

R148 G193 B26

C0 M50 Y100 K0

PMS 144

R243 G145 B0

C20 M100 Y80 K0

PMS 186

R228 G0 B43

Er kan gebruikgemaakt worden van drie huisstijlkleuren, afhankelijk van het 
procédé en de drager kies je voor het juiste kleurcoderingsysteem.

OFF-LINE > QUADRI DRUK Quadri drukwerk, dat o.a. kleurfoto’s bevat
OFF-LINE > PMS DRUK Eén- of tweekleurendrukwerk op een speciale drager 
ON-LINE & PRINT > RGB Web- en allerhande schermtoepassingen
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het logo
vorm en gebruik
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MINIMALE GROOTTE:
15 mm

7 mm

MINIMALE WITRUIMTE ROND LOGO: 
Neem steeds de evenredige hoogte van de letter ‘I‘ uit het logo.

In het logo is de naam ‘Ingelmunster’ zichtbaar en stralen de verschillende kleuren de dynamiek die er in onze gemeente is uit. Het beeldmerk 
verwijst naar de mensen van Ingelmunster en naar de letter ‘i’. Het logo is bruikbaar voor verschillende toepassingen.

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.

05

wapenschild

Het wapenschild blijft behouden op de trouwboekjes en de officiële stempels die worden gebruikt op brieven en andere officiële documenten.



NEGATIEF LOGO:

GRIJSWAARDEN LOGO:

Voor alles wat extern gebruikt wordt (brieven, aanvraagformulieren, affiches, enz.) wordt standaard het kleurlogo gebruikt. Bij interne 
documenten gebruiken we het logo met grijswaarden.

het logo
variaties06
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Wanneer Ingelmunster evenementen of initiatieven als sponsor ondersteunt, dan willen wij als organisatie
naar buiten treden. Het betekent dat op ‘sponsordrukwerk’ enkel gesproken wordt over de gemeente Ingelmunster.

Verschillende sociale media waar de gemeente Ingelmunster actief is: Het algemeen logo en het beeldmerk van Ingelmunster kan gebruikt worden: 

het logo
sponsorlogo

het logo
sociale media
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Zorg telkens voor een link vanuit ieder beeldmerk naar het specifieke sociale medium indien je deze afbeeldingen digitaal gebruikt.



08 het logo
beeldmerk

Het beeldmerk kan afzonderlijk als sterke eyecatcher (oversized, positief of negatief) 
gebruikt worden bij voorkeur in combinatie met het originele logo. 
Voorbeeld:
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print en digitale media

lettertype
gedrukte media

De huisstijl van de gemeente Ingelmunster maakt gebruik van twee lettertypes die ervoor zorgen dat de huisstijl eenvormig en herkenbaar 
wordt. Deze lettertypes worden gebruikt door grafici en kunnen enkel gehanteerd worden binnen grafische toepassingen. 

DIN Regular
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus aute 
nos mollitates es delis sinulparcia simi.

DIN Bold
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos sus 
aute nos mollitates es delis sinulparcia simi.

ITC Lubalin Graph Std 
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime pos 
sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi.

ITC Lubalin Graph Std 
Iciusa doluptatem doles nonsece pellaut que acerum facium volenime 
pos sus aute nos mollitates es delis sinulparcia simi.

Eventueel kan aanvullend op bovenstaande lettertypes nog een bijkomend lettertype gebruikt worden. In dit geval verwijzen we expliciet naar de 
mensen van het grafisch team van de gemeente die zullen oordelen of dit lettertype al dan niet combineerbaar is met de beide hoofdlettertypes.

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

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.



10 huisstijldragers
briefpapier

Het voorgedrukte briefpapier of het 
digitale word-sjabloon bevat het logo 
en de adresgegevens. Verder wordt er 
gebruikgemaakt van het Tahoma-lettertype. 
De adresgegevens staan in DIN Bold, 
Corps 7 pt, Interlinie 8,4 pt.

Alle sjablonen vind je terug op de L-schijf 
onder de map ‘sjablonen’. Het briefsjabloon 
wordt gebruikt als basis voor de uitwerking 
van alle mogelijke sjablonen: bestelbon, 
stedenbouwkundig dossier, enz. 

Zo zorgen we voor uniformiteit.

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het College  
van Burgemeester en Schepenen,  
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.  
IBAN BE83 0910 0022 1715, BIC GKCCBEBB

81,914

15 45,7

13,5

21,4

10
4

3,5
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Oostrozebekestraat 4  - 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be 
 
 
Gemeentebestuur Roeselare 
De heer Jan Janssen 
Markt 1  
8800 Roeselare 

 

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het College 
van Burgemeester en Schepenen, 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. 
IBAN BE83 0910 0022 1715, BIC GKCCBEBB 

 
 

  
uw bericht van 
2 december 2014 

uw kenmerk 
2014.30 

ons kenmerk 
- 

bijlagen 
- 

contactpersoon 
Ilse D’Hespeel 

tel 
051 33 74 14 

mail 
communicatie@ingelmunster.be 

datum 
5 januari 2015 

Genieten van een propere gemeente 

Geachte, 

Als nieuw bestuur willen we inzetten op een propere gemeente waar het leuk vertoeven is. Want  wonen in een 
nette gemeente is voor iedereen aangenaam. De technische dienst van de gemeente doet er dan ook alles aan om 
de straten en pleinen proper te houden. Maar het gemeentebestuur heeft ook uw hulp nodig! 
 
Daarom roepen we iedere Ingelmunsternaar op om de voetpaden en goten proper te houden door o.a. het onkruid 
te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat netter uitzien! 
 
Draag daarom ook uw steentje bij en hou de stoep en de goot voor uw woning onkruidvrij. Zo werkt u mee aan 
een nette gemeente!  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Met vriendelijke groeten, 

ir. D. RONSE 
Secretaris  

K. WINDELS 
Burgemeester 
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Lettertype Tahoma
corps 8

Lettertype Tahoma
corps 8

Lettertype Tahoma
corps 10

Lettertype Tahoma
corps 10

13

18pt

12pt

6pt

12pt

12pt



12 huisstijldragers
richtlijnen bij het opstellen van een brief

Gebruik voor alle correspondentie voorgedrukt briefpapier. Op dit papier druk je één van de briefsjablonen af. Deze briefsjablonen zijn 
opgemaakt in overeenstemming met de huisstijl. Probeer de sjablonen daarom niet aan te passen. 

Het voorgedrukt papier wordt in alle printers in één specifieke lade voorzien. Op basis van het sjabloon dat je gebruikt, kiest de printer het 
juiste papier.

LETTERTYPE
Voor het opstellen van brieven gebruiken we slechts 1 lettertype: Tahoma, corpsgrootte 10. Andere lettertypes zijn niet toegelaten!

BRIEF GERICHT AAN: LET OP GEBRUIK HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS
Let in het blokje van de geadresseerde op de volgorde en het gebruik van hoofdletters en kleine letters:
-  Organisatie
-  De heer Voornaam Naam / mevrouw Voornaam Naam  

(geen ‘aan’ of ‘t.a.v.’ ervoor plaatsen)
-  Straat + huisnummer
-  Postcode + Stad of Gemeente
-  Land indien buitenland

DATUM EN KENMERKEN
In de template met datum en kenmerken moet je verschillende zaken, indien nodig, aanvullen:
-   Uw bericht van: Verwijzing naar datum waarop eerdere brief of e-mail werd ontvangen. In brieven schrijven we de datum altijd voluit,   

bijv. 1 januari 2015 
-  Uw kenmerk: het kenmerk van het bericht waarop je reageert
-  Ons kenmerk: postregistratienummer
-  Bijlagen: aantal bijlagen aangeven. Indien geen bijlagen zetten we een plat streepje –
-  Contactpersoon: de persoon met wie de geadresseerde contact kan opnemen
-  Tel: telefoonnummer van de contactpersoon. Let op de juiste schrijfwijze: geen punten of streepjes: tel. 051 33 74 14
-  Mail: mailadres van de geadresseerde 
-  Datum: datum waarop de brief wordt verstuurd, voluit schrijven (bijv. 1 januari 2015). Indien de brief eerst nog ondertekend moet worden, kan 

je hier achteraf met een datumstempel de datum toevoegen

Let op, bij het invullen van de template mag je telkens slechts 1 lijntje gebruiken!
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ONDERWERP
Hier geef je aan waarover de brief gaat. We benadrukken dit onderwerp door het in vette letters te schrijven. Start de omschrijving van het 
onderwerp altijd met een hoofdletter en zorg voor een korte, duidelijke omschrijving.

Voor je omschrijving hoef je geen woorden als ‘onderwerp:’ of ‘betreft:’ te plaatsen.

AANSPREKING
Een geadresseerde moet altijd een aanspreking krijgen, anders komt je brief onbeleefd over. Gebruik dus nooit enkel ‘Geachte,’. Maak geen 
gebruik van afkortingen zoals mevr., mej., ... De woorden ‘heer’ en ‘mevrouw’ schrijf je zonder hoofdletter. 

Voor zakelijke brieven:
-  Geachte heer Naam / mevrouw Naam
-  Geachte heer Naam, mevrouw Naam
-  Geachte heer en mevrouw Naam of geachte heer en mevrouw Naam – Naam

Andere mogelijkheden:
-  Geachte collega’s, geacht bestuur, geachte directie, enz.
-  Weet je niet wie je brief zal lezen: Geachte heer, geachte mevrouw
-  Vermeld de functie van de geadresseerde: Mijnheer de burgemeester, mevrouw de schepen, enz.
-  ‘Beste’ gebruik je enkel in brieven aan personen die je goed kent

Ouderwets:
-  Mijne heren
-  L.S. (lectori salutem)
-  Mijnheer de advocaat

BRIEFTEKST
-  Het eerste woord van de brief moet met een hoofdletter beginnen. 
-  Zorg voor een duidelijke indeling van de brief op basis van alinea’s die van elkaar gescheiden worden door 1 witregel. 
-  Na een leesteken volgt altijd één spatie. 
-  De brieftekst kan doorlopen op de ommezijde. Voor een brief van 2 bladzijden heb je slechts 1 vel voorgedrukt briefpapier nodig.
-  Gebruik in zakelijke teksten de u-vorm, zonder een hoofdletter te gebruiken. Zorg ook voor de juiste vervoeging van het werkwoord na u:  

u bent, u hebt, u kunt, u zult, u wilt. In sommige brieven is het aangewezen om de je-vorm te gebruiken, bijv. brieven gericht aan jongeren.
-  Begin je brief niet met ‘ik’, dat is onbeleefd. Je maakt je brief altijd op vanuit het standpunt van het gemeentebestuur, de wij-vorm. 
-  Let op het taalgebruik in je brief en zorg voor variatie: zorg ervoor dat niet alle alinea’s met hetzelfde woord beginnen of dat een bepaald woord 

verschillende keren herhaald wordt.
-  Vermijd een overdaad aan vet, hoofdletters, uitroeptekens, onder strepen, enz. want dit komt agressief over.
-  Vroeger werden brieven vaak afgesloten met formuleringen als ‘hopende u hiermee van dienst te zijn verblijf ik’. Dit is verouderd taalgebruik. 

Gebruik liever: ‘ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest’ of ‘ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.’
-  Voor de collega’s van het sociaal huis: maak in jullie briefwisseling zoveel mogelijk gebruik van de term sociaal huis en zorg voor de juiste 

schrijfwijze (geen hoofdletters).



14 huisstijldragers
richtlijnen bij het opstellen van een brief

AFSLUITEN
Je sluit je brief af met een ‘slotformule’ die altijd met een hoofdletter begint.  Je hebt hierbij verschillende mogelijkheden:
-  Met vriendelijke groet(en) = meest gebruikelijk
-  Hoogachtend = formeel
-  Met de meeste hoogachting = zeer formeel

De handtekening kan gebeuren door de secretaris en burgemeester, volgens het sjabloon. Bij afwezigheid van de secretaris of burgemeester 
vermeld je i.o. (in opdracht) en de naam van de afzender boven de handtekening.

Je kan ook zelf een brief ondertekenen. Vermeld in dat geval je naam en voornaam, met eronder je functie. Begin je functie steeds met een 
hoofdletter.

STEMPEL
De stempel van de gemeente gebruiken we niet meer voorgedrukt in elke brief. Enkel op officiële documenten waar een stempel verplicht is, 
kan je deze nog toevoegen.

SJABLONEN
Er zijn verschillende briefsjablonen:

Gemeente Burgemeester en schepenen
Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
ICT
Communicatie
Preventie
Dienst administratie gemeente 
Dienst openbare werken en patrimonium
Dienst grondgebied

Bibliotheek Bibliotheek
Jeugddienst Jeugddienst
Cultuurdienst Cultuurdienst
Sportdienst Sportdienst
Sociaal Huis OCMW-voorzitter

OCMW-secretaris
Dienst administratie
Sociale dienst
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Voor de medewerkers van de gemeente Ingelmunster is er een basishandtekening samengesteld.
Het lettertype dat standaard gebruikt wordt in de handtekening e-mail is Tahoma.

Gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster > (7 pt  -  R92 G13 B109)
T +32 (0)51 00 00 00  F +32 (0)000 00 00 00  www.ingelmunster.be

Voornaam Naam > (9pt - R92 G13 B109)
functie
T +32 (0)51 00 00 00 > (7 pt - R92 G13 B109)

huisstijldragers
e-mail handtekening

tekst zelf > (11pt - R92 G13 B109)



16 huisstijldragers
richtlijnen bij het opstellen van een e-mail

ONDERWERP
Vul de onderwerpregel zo nauwkeurig mogelijk in. Zo weet de ontvanger onmiddellijk waar de mail over gaat. Bovendien vind je zo later in het 
archief gemakkelijker een mail terug. Zet het onderwerp niet in hoofdletters!

MAIL BEANTWOORDEN
Gebruik voor het antwoorden van een e-mail zoveel mogelijk de ‘beantwoordenknop’. Zo weet de ontvanger meteen dat je op zijn mail hebt 
geantwoord aangezien er op de onderwerpregel ‘Re:’ zal verschijnen. De inhoud van de mail waarop je antwoordt wordt opnieuw meegestuurd. 
Gebruik de antwoordfunctie niet verschillende keren na elkaar zonder de inhoud zelf te wissen, anders wordt het snel onoverzichtelijk.

AANHEF
Voor mails in een persoonlijke sfeer gelden er geen specifieke regels, maar hou voor zakelijke mails best rekening met dezelfde regels als bij 
zakelijke brieven: zelfde aanspreking.

SLOTFORMULE
Zelfde opmerking als bij aanhef: sluit zakelijke mails ook formeel af bijv. met vriendelijke groet(en). Je naam en functieomschrijving worden 
automatisch via de standaardhandtekening meegestuurd.

TAAL EN STIJL
-  We gebruiken altijd lettertype Tahoma, corpsgrootte 11. 
-  Vermijd een overdaad aan kapitalen, vet, uitroeptekens, kleuren, enz.
-  Mails worden vaak snel opgemaakt en verstuurd. Wees daarom extra alert voor taal- en spellingsfouten, vooral bij formele mails. Gebruik in 

deze formele mails ook geen emoticons (bijv. smiley).
-  Beperk de lengte van je mail. Lange mails lezen nl. niet prettig omdat je dan moet scrollen waardoor het overzicht verloren gaat. Als je een 

lang bericht wil versturen, maak je er best een bijlage van.

Extra tips: zie het e-mailprotocol



huisstijldragers
vriendelijke groetenkaart

rouw- en felicitatiekaarten boeketkaartje
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Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be

innige deelneming

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be
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proficiat met de geboorte

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be

proficiat met de geboorte

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be

10 1045 45
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20 20
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105 gefeliciteerd

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be

Vanwege het gemeentebestuur van Ingelmunster



18 huisstijldragers
naamkaartje

Ook naamkaartjes worden gestandaardiseerd.

Aan de ene kant wordt het logo getoond, aan de achterkant komen de persoonsgegevens.
Daarbij plaatsen we steeds dezelfde gegevens, volgen we een vaste volgorde en werken 
we met een vaste schikking.

Voornaam
Naam
functie

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 
8770 Ingelmunster  
T +32 (0)51 00 00 00
M +32 (0)000 00 00 00

voornaam.naam@ingelmunster.be
www.ingelmunster.be

30

30

10 615 4

85

20

20

20

20
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huisstijldragers
presentatiemap

De presentatiemappen kan je gebruiken bij persmomenten, evenementen, voorstellingen,... 
Er is plaats voorzien om een naamkaartje in te stoppen.
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Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster

enveloppe A5

10 45

10

20

174

162

10 45

10

20

174

114

10 45

10

20

174

114

Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster

huisstijldragers
enveloppe amerikaans



21huisstijldragers
sjabloon flyers, affiches, brochures

Voor het opmaken van flyers, affiches en brochures werken we waar nodig met hetzelfde basissjabloon. Zo herkennen mensen onmiddellijk 
dat het om drukwerk vanuit het gemeentebestuur of sociaal huis gaat. Vooral het gebruik van het logo in een tekstballon vormt hierbij de rode 
draad.



22 huisstijltoepassingen
gadgets

usb                    magneet

balpen

70

70



23

H
U

IS
ST

IJ
LH

A
N

D
B

O
EK

notitieboekje bag



24 huisstijltoepassingen
notitieblok A4 en A5

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be

Gemeente Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster  T 051 33 74 00   F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be  www.ingelmunster.be

82

82

210

148

10 1045 45

10 10

20 20

45 6725 25
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10

10
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huisstijltoepassingen
vlaggen

1000 500

3000

2000

1/2 X

1/2 X

=X



26 huisstijltoepassingen
kledij

Voor de medewerkers van de gemeente Ingelmunster is er een gamma werkledij samengesteld. 
De grootte en kleur is steeds afhankelijk van welk soort kledij. 

Schort met drukknopen

Witte tshirt

Overslagschort

Fleece met lange mouwen
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huisstijltoepassingen
wagens

Voor het plaatsen van de autostickers werken we met hetzelfde basissjabloon. Zo herkennen mensen onmiddellijk dat het om wagens vanuit 
het gemeentebestuur of sociaal huis gaat. Vooraan op de deur steeds het beeldmerk in het groot. Het beeldmerk wordt onderaan afgesneden, 
en achteraan de auto wordt steeds het volledige logo geplaatst. De grootte en kleur is steeds afhankelijk van welk soort wagen. 



28 huisstijltoepassingen
stickers

210 105

100

72

X

= X
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NIEUWTJES

Parkeerverbod tijdens veegronde op 2 en 3 december

Parkeerverbod tijdens veegronde op 2 en 3 decemberTur sinus arum qui tectis 
aut que sin rest, simus.
It etumque entis parum qui con res exera non et, tem quam es aut utetur magni 
officia temqui aboribus, atecto torerum facea exceaquunt.

Apienitium enda atus. Ossi ut hit exerum volorumquis rehentium il et que nissunt 
eum volum quo blaccum nienet everum est, ut pro bereprae pos sin plaborp
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huisstijltoepassingen
infoschermen

1920 px

1200 px

NIEUWTJES

Parkeerverbod tijdens veegronde op 2 en 3 december

Parkeerverbod tijdens veegronde op 2 en 3 decemberTur sinus arum qui 
tectis aut que sin rest, simus.
It etumque entis parum qui con res exera non et, tem quam es aut 
utetur magni officia temqui aboribus, atecto torerum facea exceaquunt.

Apienitium enda atus. Ossi ut hit exerum volorumquis rehentium il et 
que nissunt eum volum quo blaccum nienet everum est, ut pro bereprae 
pos sin plaborp.

1920 px

1200 px



30 huisstijltoepassingen
signalisatie van de diensten in gemeenschappelijke gebouwen

Ilse D’Hespeel

COMMUNICATIE-
AMBTENAAR

GELIJKVLOERS
via trap of lift

Onthaal

Burgerzaken

Bevolking

Financiën

Schepen Enigo 
Vandendriessche

Politie

Technische dienst
(openbare werken, milieu,...)
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C20 M100 Y80 K0

PMS 186

R228 G0 B43

logo kinderopvang
Villa MAX

kinderopvang

MINIMALE GROOTTE 
MET BASELINE:

15,6 mm

8 mm

C20 M0 Y0 K70

PMS COOL GRAY 11

R92 G103 B109

kinderopvang

MINIMALE WITRUIMTE ROND LOGO: 
Neem steeds de evenredige hoogte van de letter ‘I‘ uit het logo.



32 logo’s onderwijs
De Zon

C0 M50 Y100 K0

PMS 144

R243 G145 B0

MINIMALE GROOTTE 
ZONDER BASELINE:

15 mm

5 mm

MINIMALE GROOTTE 
MET BASELINE:

22 mm

9,5 mm

C20 M0 Y0 K70

PMS COOL GRAY 11

R92 G103 B109

MINIMALE WITRUIMTE ROND LOGO: 
Neem steeds de evenredige hoogte van de letter ‘Z‘ uit het logo.
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C50 M0 Y100 K0

PMS 375

R148 G193 B26

logo’s onderwijs
De Wingerd

MINIMALE GROOTTE 
ZONDER BASELINE:

16,5 mm

4 mm

MINIMALE GROOTTE 
MET BASELINE:

26,5 mm

6 mm

C20 M0 Y0 K70

PMS COOL GRAY 11

R92 G103 B109

MINIMALE WITRUIMTE ROND LOGO: 
Neem steeds de evenredige hoogte van de letter ‘W‘ uit het logo.



34 taaltips 
algemeen

We staan er als ambtenaren soms zelf te weinig bij stil. Maar de opstelling van een tekst en de gebruikte woorden en zinsconstructies wijzen 
op de toegankelijkheid, dynamiek, enz. van de organisatie die de brief verspreidt. Voor je een brief of ander document verstuurt, lees je 
daarom best alles eens na. Beeld je in dat jij het document ontvangt en hoe het overkomt.   

ACTIEF EN MODERN TAALGEBRUIK
Maak je zinnen zo actief mogelijk in plaats van passief. Zorg ook voor 
eenvoudige en begrijpelijke formuleringen.
-  Bijv. Ingelmunster wordt soms bezocht door toeristen – Toeristen 

bezoeken soms Ingelmunster
-  Bijv. De officiële opening van het jeugdcentrum vindt plaats op 13 

november – Het jeugdcentrum gaat officieel open op 13 november
-  Bijv. Gelieve mij te contacteren op het nummer 051 33 74 14 - Je kan 

mij contacteren op het nummer 051 33 74 14

Vermijd verouderd taalgebruik:
-  Jegens: tegenover
-  Blijkens: zo blijkt uit
-  Alsmede: evenals
-  Aangezien: omdat
-  Aangaande: over
-  Tevens: ook
-  Wanneer: als
-  Echter: maar

Ook ‘u’ komt eerder klassiek en afstandelijk over. In sommige 
teksten of documenten is die zakelijke aanpak nodig, in andere dan 
weer niet. Omdat we als organisatie zo toegankelijk mogelijk willen 
overkomen is ‘je’ eerder aangewezen.

GEBRUIK AANHALINGSTEKENS
Dubbele aanhalingstekens gebruik je wanneer iemand aan het woord 
is. Bijv. “Wij zijn trots op het beleidsplan”, verklaart de burgemeester.
Om iets aan te halen in een zin gebruik je enkele aanhalingstekens.
Bijv. De kerstmarkt wordt georganiseerd door ‘Team kerstboom’.

LEESTEKENS EN SPATIËRING
Na een leesteken gebruik je altijd een spatie, niet ervoor.
Bijv. Ik ben wakker. Ik ga werken! 

GETALLEN
Getallen schrijf je zoveel mogelijk voluit, vooral in doorlopende 
teksten. In tabellen, schema’s, enz. kan je wel cijfers gebruiken. 
Gebruik een spatie bij duizendtallen. 
Bijv. zevenduizend of 7 000

E-MAILADRES
Een e-mailadres schrijf je altijd in kleine letters. Verwijder ook de 
hyperlink in de tekst zodat het e-mailadres niet in een andere kleur 
staat of onderstreept wordt. Via de rechtermuisklik kan je kiezen 
‘hyperlink verwijderen’. 

MUNTEENHEDEN
In teksten schrijf je het woord ‘euro’ zoveel mogelijk voluit in plaats 
van het euroteken te gebruiken. Het eurosymbool plaats je altijd voor 
de cijfers, bijv. € 25
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TELEFOON EN FAX
In telefoon- en faxnummers gebruik je geen punten of schuine streep.
Bijv. 051 33 74 14
Het woord ‘telefoon’ kort je af met een puntje: tel., fax schrijf je 
zonder punt erna. In grafische toepassingen: T (telefoon) / F (fax)

DATA
Data omschrijf je in teksten voluit, bijv. 9 juni 2015. 
Indien je een datum afkort: 25/06/2015

TIJDSAANDUIDINGEN
De correcte schrijfwijze van tijdsaanduidingen:
-  17 uur of 17u.
-  17.30 uur of 17.30u. (dus niet 17u30)

GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN RADEN
Bij gemeentelijke diensten of raden gebruik je geen hoofdletter: 
gemeentehuis – jeugddienst – sportdienst – sociaal huis.
Let ook op je omschrijving: ‘de gemeente’ doet niets, het is het 
gemeentebestuur die iets organiseert.
Bijv. de gemeente investeert in veiligheid – het gemeentebestuur 
investeert in veiligheid.

NAMEN VAN PERSONEN
Vermeld bij iemands naam altijd eerst de voornaam en daarna de 
achternaam.

OPBOUWEN VAN EEN TEKST
Bovenaan een tekst hoort een opvallende kop en eventueel duidelijke 
ondertitel die de inhoud van de tekst verduidelijken. Daarna volgt een 
korte inleiding en gebruik je tussenkoppen om de leesbaarheid te 
bevorderen.
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