Huisstijlgids
100% West-Vlaams

Logo
Label signatuur 100% West-Vlaams
bladspiegel

Voor 100% West-Vlaams is een eigen signatuur
ontwikkeld. Gebruik dit signatuur op alle
documenten van 100% West-Vlaams.
Het signatuur kan je downloaden op de website
van 100% West-Vlaams.
www.100procentwest-vlaams.be/xxxx
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Download
Signatuur 100% West-Vlaanderen
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1/2x of 1/3x
rechterzijde van label
uitbreiden rechts naargelang
de bladspiegel, (min y)

Logo banner
Mogelijks manier om logo’s te plaatsen in
combinatie met het signatuur en foto.
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Logo
Positionering van het signatuur op
de pagina

x

Plaatsing
Het signatuur wordt altijd rechts onderaan het
document geplaatst.

x

Grootte van het label
Maak de breedte van het label 1/3 of 1/2 van de
breedte of hoogte van het document.

www.
www.

procent

procent

max 1/3x

x

x

x
www.

procent

www.

max 1/3x

x

max 1/3x

x
www.
www.

procent

procent

max 1/2x

procent

max 1/2x

Logo
Restricties gebruik label
Restricties
Bij het plaatsen van het signatuur van 100%
West-Vlaams moet je rekeninghouden met de
richtlijnen. Bij twijfel kan je een communicatiemedewerker contacteren.
Hier vind je een aantal voorbeelden hoe de
signatuur niet geplaatst mag worden.

www.100procentwest-vlaams.be

www.100procentwest-vlaams.be

www.100procentwest-vlaams.be

www.100procentwest-vlaams.be

www.100procentwest-vlaams.be

Kleuren
Kleurgebruik
Voor 100% West-Vlaams werden een aantal
kleuren gekozen.

Primaire kleuren
80%

60%

40%

20%

CMYK: 40 - 80 - 90 - 70
RGB: 75 - 33 - 12
HEX: #4b2410c
PMS: 4625 Solid Coated

80%

60%

40%

20%

CMYK: 0 - 80 - 85 - 10
RGB: 215 - 74 -41
HEX: #d74a21
PMS: 173 Solid Coated

80%

60%

40%

20%

80%

60%

40%

20%

CMYK: 0 - 35 - 55 -25
RGB: 201 - 150 -103
HEX: #99667
PMS: 728 Solid Coated

80%

60%

40%

20%

CMYK: 70 - 40 - 30 - 20
RGB: 76 - 116 - 137
HEX: #4e7489
PMS: 5405 Solid Coated

Primaire kleuren
Primaire kleuren moeten op elk document van
100% West-Vlaams gebruikt worden.
Secundaire kleuren
Deze kleuren mogen aanvullend gebruikt
worden, maar gebruik ze nooit zonder de
primaire kleuren.
Secundaire kleuren zijn ondergeschikt aan de
primaire kleuren.

Secundaire kleuren
CMYK: 10 - 0 - 0 -30
RGB: 182 - 192 - 198
HEX: #b6c0c6
PMS: 429 Solid Coated

Typografie
Typografie
Voor 100% West-Vlaams werden drie
lettertypes gekozen.
Headlines
Nexa Rust Sans Black
Subheads
Nexa Rust Script Light
Symbolen
Nexa Rust Extra Goodies - Nature
Bodycopy
Leesteksten worden in het lettertype Neris
geplaatst.
Om structuur in leesteksten, tabellen, ...
te brengen, kan je gebruikmaken van alle
beschikbare gewichten (light, semibold,
black, ...) van het lettertype.
Het lettertype Nexa en Neris zijn beperkt gratis
te downloaden.
Download lettertypes
Nexa Rust Sans en Script
Neris

nexa rust sans Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Nexa Rust Script Light

Abcdefgjijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

dVQPNIGCAKLUSHDgd
Neris Thin
Neris Thin Italic
Neris Light
Neris Light Italic
Neris Semibold
Neris Semibold Italic
Neris Bold Italic
Neris Black
Neris Black Italic

Logo
Label signatuur 100% West-Vlaams
in één kleur
Voor sommige toepassingen waarbij het niet
mogelijk is om in quadri te drukken, kun je het
label in één kleur gebruiken.
Kleuren
De mogelijke kleuren zijn zwart, wit en bruin.
Andere kleuren zijn niet toegelaten.
Download
100procent signatuur 1 kleur - zwart
100procent signatuur 1 kleur - wit
100procent signatuur 1 kleur - 40-80-90-70

Headline
Editie 2017

Headline met wimpel
De algemene headline van affiches, advertenties en brochures worden altijd op de 100%
West-Vlaamse wijze geplaatst. Zie voorbeeld.

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Negatieve versie op een donkere achtergrond
Trots op het allerbeste van onszelf
Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Hoevewinkels
Hoevewinkels
Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Lettertypes
1. Nexa Rust Sans Black
2. Nexa Rust Script L 0

Editie 2017van onszelf
Trots op het allerbeste
Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017
Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

Centreer de tekst.
Kleur
Kies de kleur volgens de achtergrond.

Editie 2017
Trots op het allerbeste van onszelf
Trots op het allerbeste van onszelf

Kleur headline
Wit
0/35/55/25
40/80/90/70
Kleur subhead
Wit
0/35/55/25
40/80/90/70
Achtergrond
De headline wordt bij voorkeur op de zwarte
leisteen of op een naar het zwart oplopende foto
geplaatst.
Staat de headline op wit of op een lichte foto,
maak dan gebruik van de positieve versie, in de
kleuren zoals voorgesteld.
Inhoud
Inhoudelijk komt het campagnethema en
verhaal over “trots” naar voren. Plaats de tekst
in maximum 2 regels.
Meer tekst in wimpel
Als de subhead meerdere regels telt dan kan
je de wimpel wijzigen van formaat, opgelet,
de wimpel niet uitrekken maar de lijnen verlengen. Zorg er wel voor dat de dikte van de lijnen
in verhouding blijft.

Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

Hoevewinkels
Trotssandae.
op het Nemped
allerbeste
vanilAtquid
onszelf
At rehenis
maios
quis
comnia comnimusda volest

VARIABEL

Positieve versie op een witte achtergrond of een lichte foto
2

Editie 2017

1

Hoevewinkels
Trots op het allerbeste van2 onszelf
Editie 2017

Hoevewinkels
100% West-Vlaams

Trots op het allerbeste van onszelf
echte smaken
proef je bij je bakker

Editie 2017

Hoevewinkels
Trots op het allerbeste van onszelf

Headline
Restricties gebruik headline
Je mag de headline niet op gelijk welke manier
gebruiken. We geven enkele voorbeelden hoe je
ze alvast niet mag gebruiken.
1. Plaats de headline niet op een gekleurd vlak.

Editie 2017

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Op een donkere achtergrond

Trots op het allerbeste van onszelf

Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Trots op het allerbeste van onszelf

Trots op het allerbeste van onszelf

2. Plaats maximum twee regels tekst in de
wimpel. De wimpel niet uitrekken.

Editie 2017

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Trots op het allerbeste van onszelf

Lorem ipsum dolor sit amet, consect
tuer adipiscingEditie
elit, 2017
sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Hoevewinkels
3. Een headline wordt altijd gecentreerd. Dus
niet links of rechts uitlijnen.

Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

Hoevewinkels
Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

4. Plaats de tekst enkel in de voorgeschreven
kleuren.

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consect
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy
Trots
op hettincidunt
allerbeste
van onszelf
nibh
euismod
ut laoreet
dolore
Editie 2017

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

5. Plaats de headline niet op een foto. Tenzij de
foto een egaal vlak is.

Trots op het allerbeste van onszelf

Trots op het allerbeste van onszelf
Editie 2017

Hoevewinkels
Hoevewinkels
Editie 2017

Trots op het allerbeste van onszelf

Lorem ipsum dolor sit amet, consect
Editie 2017
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Hoevewinkels
Trots op het allerbeste van onszelf

Beeldvorming
Achtergrondstructuur
Achtergrondbeeld
Als achtergrondbeeld voor de headline gebruiken we in plaats van een kleurvlak een structuur
van zwarte leisteen.
Op de leisteen kunnen schetsen geplaatst
worden naargelang het onderwerp.
Download
Leisteen
Illustraties vind je terug in het font Nexa Rust
Extra: goodies & nature
Landkaarten van provincie West-Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen
Leiestreek
Brugse Ommeland
Westhoek

Beeldvorming
Algemene beeldvorming
Campangebeelden met mensen
De beelden van 100% West-Vlaanderen worden
gekozen in functie van de campagne.
Mensen kijken in de camera en stralen trots en
overtuiging uit.
De personages houden hun streekproduct of
-gerecht waarop ze trots zijn in de hand.

Beeldvorming
Productfotografie
Richtlijnen voor het fotograferen van
streekproducten en -gerechten.
Maak gebruik van scherptediepte in de productfoto’s.
De ondergrond is steeds passend bij het
product, gebruik een natuurlijke ondergrond
zoals hout, leibord, papier, ...
Kleuren zijn helder en realistisch.

Grafisch stramien
Grafische grid formaat A4

100% West-Vlaamse

min 1/4x
max 1/3x

Cover A4
Plaatsing van label, zie beschrijving op pagina 2.
De hoogte van het leibord is 1/4 van de hoogte
van de pagina.

Hoevewinkels
Trots op het allerbeste van onszelf

editie 2017

Typografie
1. Nexa Rust Sans Black 9.5pt/11pt
2. Nexa Rust Light 10.5/12.5pt
3. Neris Light 8.5pt/12.5pt
4. Nexa Rust Light 15/18.5pt
5. Neris Light-italic 8pt/10pt

x

www.

100% West-Vlaamse

1/4x

Hoevewinkels

ontdek

een hoevewinkel in jouw buurt

Trots op het allerbeste van onszelf

fgjih
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LOREM IPSUM ET
VOLUPTATUR

Ucias quiasin con eate cor aut 2
liquat.

x

Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im
eatem. Ut liquis excestia isintur renihit ut
et fuga. Ut eicium Ut eaquae sitis nus. Itio
que eos alicil im eatem. Ut liquis excestia
isintur renihit ut et fuga. Ut eiciumquodit
ped untus id quis sunt aut qui con consequ iatibus di te molorio es Ut eaquae
sitis nus. Itio que eos alicil im eatem. Ut
liquis excestia isintur renihit ut et fuga.
Ut eiciumquodit ped untus id quis sunt
aut qui con consequ iatibus di te molorio
es Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil
im eatem. Ut liquis excestia isintur renihit
ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus
id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es quodit ped untus id
quis sunt aut qui con consequ iatibus di
te molorio es

LOREM IPSUM ET VOLUPTATUR

LOREM IPSUM ET
TATUR

Ucias quiasin con eate cor aut liquat.

Ucias quiasin con eate cor aut liquat.

Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im
eatem. Ut liquis excestia isintur renihit
ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus
id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es Ut eaquae sitis nus.
Itio que eos alicil im eatem. Ut liquis
excestia isintur renihit ut et fuga. Ut
eiciumquodit ped untus id quis sunt aut
qui con consequ iatibus di te molorio es
Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im
eatem. Ut liquis excestia isintur renihit
ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus
id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es Ut eaquae sitis nus.
Itio que eos alicil im eatem. Ut liquis
excestia isintur renihit ut et fuga. Ut

Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im
eatem. Ut liquis excestia isintur renihit
ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus
id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es Ut eaquae sitis nus.
Itio que eos alicil im eatem. Ut liquis
excestia isintur renihit ut et fuga. Ut
eiciumquodit ped untus id quis sunt aut
qui con consequ iatibus di te molorio es
Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im
eatem. Ut liquis excestia isintur renihit
ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus
id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es Ut eaquae sitis nus.
Itio que eos alicil im eatem. Ut liquis
excestia isintur renihit ut et fuga. Ut

3

LOREM IPSUM ET VOLUPTATUR

LOREM IPSUM ET VOLU
TATUR

Ucias quiasin con eate cor aut liquat.
Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im eatem. Ut liquis excestia isintur renihit ut
et fuga. Ut eiciumquodit ped untus id quis sunt aut qui con consequ iatibus di te
molorio es Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im eatem. Ut liquis excestia isintur
renihit ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es renihit ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus id quis sunt aut qui con
consequ iatibus di te molorio es Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im eatem. Ut
liquis excestia isintur renihit ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus id quis sunt aut qui
con consequ iatibus di te molorio es Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im eatem. Ut

- Tekst over één of twee kolommen

Ucias quiasin con eate cor aut liquat.
Ut eaquae sitis nus. Itio que eos alicil im
eatem. Ut liquis excestia isintur renihit
ut et fuga. Ut eiciumquodit ped untus id
quis sunt aut qui con consequ iatibus di
te molorio estio quia porro mollant am
quos duntem solorrum odit ped untus
id quis sunt aut qui con consequ iatibus
di te molorio es renihit ut et fuga. Ut
eiciumquodit ped untus id quis sunt aut

BRUGSE OMMELAND

qui con
4 consequ iatibus di te qui con coqui con consequ
iatibus di te molorio ebus di te molorioqui con consequ
volupta tectaqu idestin ver
WESTHOEK

LEIESTREEK

- Beelden kunnen links, bovenaan of
rechts aflopend geplaatst worden.
- Eén, twee of drie kolommen breed
5

5

5
3 kolommen

em solorrum ipsanihilit, comnimaio conecuptatur aut occatio volupta tectaqu idestin
vernatur, quibusam cusam
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Grafisch stramien
Grafische grid formaat 210x99
Cover 210x99
Plaatsing van het 100% signatuur, zie beschrijving op pagina 2.
De hoogte van het leibord is 1/4 van de hoogte
van de pagina.

min 1/4x
max 1/3x

Typografie
1. Nexa Rust Sans Black 9.5pt/11pt
2. Nexa Rust Light 10.5/12.5pt
3. Neris Light 8.5pt/12.5pt
4. Nexa Rust Light 15/18.5pt
5. Neris Light-italic 8pt/10pt

1
2
3

Grafisch stramien
Grafische grid formaat A5
Cover A5
Plaatsing van het 100% signatuur, zie beschrijving op pagina 2.
De hoogte van het leibord is 1/4 van de hoogte
van de pagina.

Typografie
1. Nexa Rust Sans Black 9.5pt/11pt
2. Nexa Rust Light 10.5/12.5pt
3. Neris Light 8.5pt/12.5pt
4. Nexa Rust Light 15/18.5pt
5. Neris Light-italic 8pt/10pt

min 1/4x
max 1/3x

T ROTS
de Bakstrijd
25 april 2017
Avond van de 100% West-Vlaamse bakker

Grafisch stramien

Op het allerbeste van onszelf

3 bakkerijscholen strijden voor het beste
100% West-Vlaamse recept.

Call for action
Staat er op een document een ‘call for action’
dan wordt deze altijd in een vlakje geplaatst.
Lettertype: Neris
Tekstkleur: wit
Kleurvlak: 40-80-90-70
Positie: Linksonderaan het document
Vorm: Afgeronde hoeken boven of onderaan,
afhankelijk van de plaatsing ten opzichte
van het beeld (zie voorbeelden).

Interesse?
Schrijf je in op:
www.debakstrijd.be

Korte
plan

100% W
onde

Schrijf je in op:
www.debakstrijd.be
in samenwerking met:

Pro
Vo
Inn
Uitw

www.100procentwest-vlaams.be

Meer weten?
www.inagro.be
anneleen.dedeyne@inagro.be of 051 27 32 26

Voorbeelden
Voorbeelden van affiches
Affiches of posters ontworpen volgens de
huisstijl van 100% West-Vlaams.
Plaatsing van het 100% signatuur rechtsonder +
logobalk onderaan + ‘call for action’.

100% West-Vlaams

TROTS

trots
Op het allerbeste van onszelf

Op het allerbeste van onszelf

Korte Keten
plannen?
100% West-Vlaams
ondersteunt je
Promotie
Vorming
Innovatie
Uitwisseling

Meer weten?
www.inagro.be
anneleen.dedeyne@inagro.be of 051 27 32 26

www.100procentwest-vlaams.be

www.

procent

Voorbeelden
Voorbeelden van brochures en
flyers

25 april 2017
Avond van de 100% West-Vlaamse bakker

de Bakstrijd
3 bakkerijscholen strijden voor het beste
100% West-Vlaamse recept.

www.

procent

www.100procentwest-vlaams.be

T ROTS
Op het allerbeste van onszelf

Korte Keten
plannen?
100% West-Vlaams
ondersteunt je
Promotie
Vorming
Innovatie
Uitwisseling

Meer weten?
www.inagro.be
anneleen.dedeyne@inagro.be of 051 27 32 26

www.

procent

www.100procentwest-vlaams.be

