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Dit is de huisstijlgids van de Stad Hasselt.

Deze huisstijl is het fundament voor een sterke merkidentiteit en een positief imago 
voor de Stad Hasselt. Ze vormt de leidraad voor iedereen die ‘Hasselt Heeft Het’  
mee vormgeeft. De huisstijl is hét middel om de identiteit van de stad te vatten  
en uit te dragen. Ons gemeenschappelijk doel is om Hasselt eenvormig, duidelijk  
en herkenbaar te presenteren. Zo weet iedereen meteen dat een initiatief of project 
van de Stad Hasselt is. Verder zorgt de huisstijl ook voor een belangrijke tijdsbesparing. 
Er zijn een groot aantal sjablonen ontwikkeld (zoals voor een brief, folder, affiche, 
brochure …). Op die manier kan er in een vingerknip een goede brief, folder of affiche 
aangemaakt worden.

We zijn pas echt herkenbaar als de huisstijl door iedereen correct en consequent 
toegepast wordt volgens de richtlijnen in deze huisstijlgids. 

Alle informatie en sjablonen vind je op: U:\1_IEDEREEN\FAD\ECI\_Logo_Hasselt_
Heeft_Het.  Twijfel je of heb je vragen? Laat het gerust weten aan de dienst 
Communicatie (logo@hasselt.be). 

MEER INFO
DIENST COMMUNICATIE
T 011 23 96 30
LOGO@HASSELT.BE

INLEIDING

Versie: december 2018
Ontwikkeling huisstijl: Karakters Gent
Fotografie: Shutterstock, Elise Mesner, Stad Hasselt, Toerisme Hasselt
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Het logo van Hasselt bestaat uit 2 onderdelen. Het beeldmerk en de baseline. 
Deze 2 worden steeds samen gebruikt. 
 

LOGO
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LOGO
Standaard wordt steeds deze versie van het logo gebruikt. Zorg ervoor dat het logo altijd duidelijk zichtbaar en herkenbaar is en 
consequent wordt toegepast, ongeacht de drager waarop het wordt geplaatst.
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WITRUIMTE
De witruimte is de verplichte lege ruimte rondom het logo. Deze ruimte is de helft van de hoogte van het logo (A/2). Gebruik het logo met 
witruimte als houvast bij het opmaken van drukwerk (zie hoofdstuk Grid p.22). Het kader wordt nooit geprint.

B B

A/2

A

A A
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MINIMUMGROOTTE
Om de leesbaarheid van de baseline te garanderen mag het logo niet kleiner dan 20mm gezet worden. Dit is 10% van de ware grootte.

minimum afmeting

20mm 10mm
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VERSIE ZWART + NEGATIEFHASSELT
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WAT MAG NIET
Je mag het logo zelf niet aanpassen. Let op dat je het logo niet van kleur verandert, vervormt, spiegelt, schuintrekt, de baseline en  
het beeldmerk uit elkaar haalt, het font aanpast, effecten toepast, enzovoort. Respecteer de regels om de integriteit van het logo  
te bewaren.
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Voor stadsgebonden entiteiten zoals het OCMW, het Hasselts Energiebedrijf en het 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hassel stellen we een sublogo voor dat 
in lijn ligt met het stadslogo. Alle richtlijnen die van toepassing zijn in dit 
huisstijlhandboek worden op dezelfde manier toegepast voor deze entiteiten.

SUBLOGO’S
STADSGEBONDEN ENTITEITEN
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GEBRUIK VAN HET SUBLOGO
De sublogo’s van de stadsgebonden entiteiten worden uitsluitend gebruikt voor juridische doeleinden, in documenten die een juridische 
verbintenis impliceren.  In alle administratieve en promotionele communicatie wordt het stadslogo gebruikt.
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KLEUREN
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PRIMAIRE KLEUREN
De primaire kleuren zijn zwart en wit. Het zijn de hoofdkleuren voor alle administratieve communicatiedragers van de stad Hasselt. 
Het logo blijft 100% zwart/wit in alle communicatie. Voor teksten kan het zwart in 4 verschillende percentages gebruikt worden: 100%, 
75%, 50%, 25%. Wanneer er nood is aan extra accenten en het product en ontwerp het toelaten, kan de primaire kleur gecombineerd 
worden met secundaire kleuren. 

PMS  Pro. Black
CMYK  0 / 0 / 0 / 100
RGB  0 / 0 / 0
#  000000

Bij grote volvlakken in drukwerk wordt er 
aangeraden om met Rich Black te werken.
CMYK  20 / 20 / 20 / 100

WIT
CMYK  0 / 0 / 0 / 0
RGB  255 / 255 / 255
#  ffffff
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SECUNDAIRE KLEUREN
Om de kleuren beter af te stemmen met het beeldmateriaal of om tekstblokken, streamers, quotes of kaderstukken te beklemtonen, kan er 
met 14 secundaire kleuren worden gevarieerd. De secundaire kleuren kunnen in 4 verschillende percentages gebruikt worden: 100%, 75%, 
50%, 25%.  Zo ontstaat een ruim kleurenpalet.

PMS  7524
CMYK  26 / 73 / 65 / 19
RGB  167 / 83 / 73
#  a75349

PMS  7417
CMYK  1 / 82 / 78 / 0
RGB  231 / 75 / 57
#  e74b39

PMS  1805
CMYK  21 / 94 / 80 / 13
RGB  178 / 42 / 46
#  b22a2e

PMS  716
CMYK  1 / 63 / 99 / 0
RGB  236 / 118 / 1
#  ec7601

PMS  7406
CMYK  6 / 22 / 100 / 1
RGB  242 / 195 / 0
#  f2c300

75%

100%

50%

25%

PMS  225
CMYK  11 / 91 / 0 / 0
RGB  216 / 49 / 138
#  d8318a

PMS  675
CMYK  29 / 95 / 17 / 5
RGB  180 / 37 / 115
#  b42573
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PMS  458
CMYK  18 / 17 / 76 / 2
RGB  218 / 197 / 85
#  dac555

PMS  383
CMYK  40 / 18 / 100 / 4
RGB  168 / 173 / 25
#  a8ad19

SECUNDAIRE KLEUREN

PMS  7482
CMYK  92 / 0 / 89 / 0
RGB  0 / 156 / 78
#  009c4e

PMS  319
CMYK  67 / 0 / 23 / 0
RGB  65 / 187 / 201
#  41bbc9

PMS  3262
CMYK  85 / 0 / 39 / 0
RGB  0 / 168 / 169
#  00a8a9

PMS  Violet
CMYK  95 / 100 / 0 / 1
RGB  62 / 38 / 131
#  3e2683

PMS  660
CMYK  77 / 47 / 0 / 0
RGB  65 / 122 / 190
#  417abe

75%

100%

50%

25%
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TYPOGRAFIE

DOWNLOAD BARLOW + BARLOW CONDENSED: 
HTTPS://FONTS.GOOGLE.COM
U:\1_IEDEREEN\FAD\ECI\_LOGO_HASSELT_HEEFT_HET
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BARLOW
Barlow is een modern en eigentijds font met een hoge leesbaarheid. Het is een Open Type googlefont dat bestaat in 3 varianten zodat 
variatie mogelijk is. Wij gebruiken enkel de Barlow en de Barlow Condensed. We gebruiken dit font voor drukwerk en in de website.  
De Barlow is geschikt als leesletter en de Barlow Condensed is geschikt voor grote titels en extra informatie in een kleinere lettergrootte. 
Door het hanteren van een huisstijlfont versterken we de identiteit van de stad Hasselt.

Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.

Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.

BARLOW CONDENSEDBARLOW
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ARIAL
We gebruiken Arial voor alle MS Office toepassingen (Word, PowerPoint,...) en voor de e-mail.  Arial is op alle computers (PC +MAC) 
beschikbaar in 5 gewichten.

Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.
Hasselt heeft het.

ARIAL
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GEBRUIK VAN TITELS
Voor het gebruik van titels bestaan er verschillen vormen: titels op een losse plaats en titels met een lijn erboven/eronder. Door de lijn in 
een secundaire kleur te zetten, kan je de verschillende niveaus extra accentueren. Om titels nog meer naar voor te laten komen, kan ook 
gebruik gemaakt worden van een volledig kleurvlak onder de gehele titel.  De verhouding van het kleurvlak kan variëren volgens de 
compositie van de titel. Neem echter altijd een evenwichtige layout in acht.

TITEL 1
TITEL 2
Udaeptiam aperro et dit quodi audit 
omnis ditatur, tor sinvenda eate 
nonem ad quas. Eniminvelique 
voleste conem. Is ea postis am 
inveliqui autem ernam, quiandi 
piciae susam, quiam qui blaccus 
molum doloreh enitat aut facil es 
mod qui temporrum et.

TITEL 1
TITEL 2
Udaeptiam aperro et dit quodi audit 
omnis ditatur, tor sinvenda eate 
nonem ad quas. 

TITEL 1

TITEL 1

TITEL 2 
Udaeptiam aperro et dit quodi audit 
omnis ditatur, tor sinvenda eate 
nonem ad quas.

TITEL 2 
Udaeptiam aperro et dit quodi audit 
omnis ditatur, tor sinvenda eate 
nonem ad quas. Eniminvelique 
voleste conem. Is ea postis am 
inveliqui autem ernam, quiandi 
piciae susam, quiam qui blaccus 
molum doloreh enitat aut facil es 
mod qui temporrum et.
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PARAGRAAFVOORBEELDEN
De typografie voor Hasselt wordt meestal links uitgelijnd. Hiërarchie in typografie kan duidelijkheid brengen in de boodschap.  
De voorbeelden hieronder tonen manieren om contrast te bekomen tussen titels/subtitels en bodycopy. Ook gebruik in kleur kan daartoe 
bijdragen. Wees echter karig met kleuraanduidingen. Gebruik ze enkel om stukken tekst te beklemtonen. Grote tekstgedeelten zet je best 
in zwart.

Que et quam sendit, 
cusam et fugitaerrori 
cum repta eserehe 
Et lam que voleseque vel intioreris nimposant. Ur, iliquia temolo dolupta 
tempor. Ignat omniminim est aut aut que optaes eos moloressit quidem?

UCIAE DESTRUME 

Que et quam sendit, cusam et fugitaerrori cum repta eserehe nihicite velles et es rem. 
Et lam que voleseque vel intioreris nimposant. Ur, iliquia temolo dolupta tempor solo que 
sandissimi. Umque lacea vid mos nobis es ipicitia dolorem que omnis sum ut ereium net 
dus exerunt oreculpa culloreptat occus aut faciunt ernam.

Verschillende 
lettergrootte 
Zelfde gewicht

Zelfde lettergrootte 
Verschillend gewicht 
 
Verschil  
kapitalen/kleine 
letters
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PARAGRAAFVOORBEELDEN

UCIAE DESTRUME 
Uciae destrume re perro te pratem 
ditatis est re iunt. Que et quam 
sendit, cusam et fugitaerrori cum 
repta eserehe nihicite velles et 
es rem. Solenihi listiasperum qui 
imolum harumenda velectem is 
rem. Ut resci dolupta eperitam et 
qui nem ut laccus ad quam rem aut 
explaut faccabo. Nequate mporpos 
ra quae laboribus ullaboremque la 
prorro berumet ilita nam que.

Uciae destrume 
Uciae destrume re perro te pratem 
ditatis est re iunt. Que et quam 
sendit, cusam et fugitaerrori cum 
repta eserehe nihicite velles et 
es rem. Solenihi listiasperum qui 
imolum harumenda velectem is 
rem. Ut resci dolupta eperitam et 
qui nem ut laccus ad quam rem aut 
explaut faccabo. Nequate mporpos 
ra quae laboribus ullaboremque la 
prorro berumet ilita nam que.

UCIAE DESTRUME
Uciae destrume re perro te pratem 
ditatis est re iunt. Que et quam 
sendit, cusam et fugitaerrori cum.  
Ebit licae odi cus ut ut eaquae 
lacesti nusdaerum volut mint 
maxim quiasitatur seditae.

UCIAE DESTRUME
UCIAE DESTRUME RE PERRO TE 
PRATEM DITATIS EST RE IUNT. 
QUE ET QUAM SENDIT, CUSAM 
ET FUGITAERRORI CUM.  Ebit 
licae odi cus ut ut eaquae lacesti 
nusdaerum volut mint maxim 
quiasitatur seditae? 

Kleurgebruik

Verschil  
onderkast / bovenkast

Gebruik van insprong
Gebruik van lijn
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DUURZAAM DRUKWERK

Het drukwerk dat door de stadsdiensten besteld wordt, moet voldoen aan de 
standaardcriteria voor duurzaam drukwerk, opgesteld door de dienst Leefmilieu in 
samenspraak met de aankoopdienst. 
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PAPIER

• Papier gemaakt uit 100% gerecycleerde vezels, bij voorkeur postconsumptie papier 

• Voor toepassingen waar dit technisch niet mogelijk is: papier gemaakt uit >50% gerecycleerde (postconsumptie) vezels, aangevuld 
met nieuwe vezels afkomstig van duurzaam beheerde bossen (FSC, PEFC of gelijkwaardig).

• Geen optische witmakers

• Ongestreken papier

INKT

• Uitsluitend vegetale inkten

VERPAKKING

• Primaire verpakking: gerecycleerd papier of karton

• Geen folies

BLEKING

• Ongebleekt of TCF (Totally Chlorine Free) of PCF (Processed Chlorine Free) gebleekt
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DOCUMENTGRID / LAYOUT
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DOCUMENTGRID
Voor de opmaak gebruiken we  
een grid bestaande uit vierkantjes. 
Dit grid werkt op elk formaat.  
Daarom vermelden we hier geen 
eenheden in millimeters maar 
gebruiken we een universele 
formule.

FORMULE
Deel de korte zijde van een drager 
door 5 en onderverdeel de uitkomst 
daarvan weer door 4. Begin je grid 
vanuit de linkerbovenhoek. 

Bij een document op DIN-formaat 
(zoals A5, A4, A3, etc.) ontstaat  
een grid zoals hiernaast afgebeeld. 
Je zetspiegel ontstaat door  
1 gridvakje rondom als marge  
toe te passen. Deze formule is 
toepasbaar op de meest 
voorkomende (DIN)formaten.

1 2 3 4 5

1

2

3

4

MARGE ZETSPIEGEL
A2: 21 mm
A3: 14,85 mm
A4: 10,50 mm
A5: 7,43 mm
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DOCUMENTGRID
SMALLE FORMATEN
Bij smalle formaten hanteren  
we een aangepaste formule  
om het grid te bekomen.

FORMULE
Deel de korte zijde van een uiting 
door 3 en onderverdeel de uitkomst 
daarvan weer door 4. Begin je grid 
vanuit de linkerbovenhoek. 

Je zetspiegel ontstaat door  
1 gridvakje rondom als marge  
toe te passen. 

1 2 3

1

2

3

4

HASSELT
HUISSTIJL
HANDBOEK

26



LENGTE BASISLIJNEN 
De basiselementen van de huisstijl van Hasselt zijn de lijnen in de rand. Om de lengte van deze lijnen te bepalen schaal je de H uit het logo 
tot de breedte van het formaat. In de praktijk zal je meestal met 2 H-lengtes werken: de korte zijde en de binnenzijde.

KORTE 
ZIJDE

BINNEN -
ZIJDE

breedte document
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DOCUMENTGRID: LOGO
Het logo is 2 gridvakken hoog en 4 gridvakken breed. Bij de stationary staat het logo centraal en links gelijnd. 
Bij andere uitingen kan het logo ook in de hoeken staan (zie Plaatsing logo p. 30).
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BASISLAYOUT
De lijnen worden op de marge gezet.  
Het logo staat centraal links. Dit is de 
basislayout waarmee je aan de slag kan. Je 
moet deze opzet niet altijd gebruiken. 
Naargelang je ontwerp het vraagt, zijn er 
verschillende mogelijkheden om de lijnen 
aan te passen (zie Variaties basislijnen p. 
35).

lengte

De dikte van de lijn is gelijk aan 
de dikte van het logokader.

DIKTE VAN DE LIJNEN
A2: 10,5 pt
A3: 7,5 pt
A4: 5 pt
A5: 3,7 pt AANTAL 

GRIDVAKJES
A2: 6
A3: 6
A4: 6
A5: 6

AANTAL 
GRIDVAKJES
A2: 8
A3: 8
A4: 8
A5: 8
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PLAATSING LOGO
Het logo mag ook in de hoeken en in 
het midden gezet worden. Let op: 
zet het logo nooit rechts. Wanneer 
het logo in de hoek staat, worden  
de lijnen in die hoek weggelaten.
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HASSELT.BE

PLAATSING URL 
De url komt telkens aan de tegenoverliggende kant. Op die plaats worden de lijnen weggelaten. Wanneer de url links of rechts gelijnd wordt, 
gebruik je 1 gridvakje als witte ruimte tussen de lijn en de url.

HASSELT.BE
HASSELT.BE

HASSELT.BECORPS HASSELT.BE
BARLOW CONDENSED 
SEMIBOLD
A2: 33 pt
A3: 24 pt
A4: 12 pt
A5: 12 pt

HASSELT.BE
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PLAATSING URL

HASSELT.BEHASSELT.BE HASSELT.BE

HASSELT.BE HASSELT.BEHASSELT.BE
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PLAATSING URL

HASSELT.BE

HASSELT.BE

HASSELT.BE

HASSELT.BE HASSELT.BE

HASSELT.BE
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VARIATIES BASISLIJNEN 
Er kunnen lijnen weggenomen worden wanneer de opmaak om een rustiger kader vraagt.

HASSELT.BE

HASSELT.BE
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VARIATIES BASISLIJNEN 
De lijnen kunnen verschoven worden om kleinere kaders te maken. Het logo neemt dan de plaats in van één van de lijnen.
Wanneer de url niet naast een lijn staat, wordt deze tegen de marge gelijnd.

HASSELT.BE HASSELT.BE
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WERKEN MET VLAKKEN 
Wanneer er veel tekst geplaatst moet worden, kan je het beeld afsnijden en werken met vlakken. Deze vlakken mogen ook in de 
huisstijlkleuren komen.
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VARIATIES BASISLIJNEN VOORBEELDEN VARIATIES BASISLIJNEN VOORBEELDEN HASSELT
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GRID AFFICHES
AFFICHE A2
AFFICHE A3

HASSELT.BE

HASSELT.BE
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HASSELT.BE

GRID
FLYER A5

VERSO

LOGO PARTNERS

HASSELT.BE

RECTO
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GRID 
DRIELUIK A4

Papier: 160g/m²

HASSELT.BE

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

HASSELT.BE

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

WIJKWERKING 
HASSELT
PROGRAMMA 2017

WIJKWERKING 
HASSELT
PROGRAMMA 2017
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STATIONARY
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VISITEKAART
Er bestaat een zwarte en een witte versie van het visitekaartje.
B 85 mm x H 55 mm
Papier: 250g/m²

VOORNAAM NAAM
FUNCTIE

VOORNAAM NAAM
FUNCTIE

HASSELT.BE

HASSELT.BE NAAM VAN DE DIENST

NAAM VAN DE DIENST

Dienstadres, 3500 Hasselt
T 011 xx xx xx — M 04xx xx xx xx
voornaam.naam@hasselt.be

Dienstadres, 3500 Hasselt
T 011 xx xx xx — M 04xx xx xx xx
voornaam.naam@hasselt.be
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BRIEF

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

HASSELT.BE
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BRIEF
Teksten worden binnen het tekstkader gezet (blauwe stippellijn rechthoek). Contactgegevens worden uitgelijnd in de linkerbenedenhoek.
Bij de vervolgpagina wordt het tekstkader verbreed. Er bestaat een Word-sjabloon van de brief (U:\1_IEDEREEN\FAD\ECI\_Logo_Hasselt_
Heeft_Het).

adres 
Arial Regular  
10pt zwart 100%

onderwerp 
Arial Bold  
10pt zwart 100%

inhoud 
Arial Regular  
10pt zwart 100%

referenties 
Arial Bold + Regular 
8pt zwart 100%

paginanummer 
Arial Regular  
7pt zwart 100%

Firmanaam
Voornaam Naam
Adresregel
Postcode

Onderwerp

Beste

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet metus 
sodales, mattis urna eget, pulvinar ex. Integer porttitor, est sed ultricies luctus, 
tellus sapien tempus sapien, vitae elementum dui urna sit amet nisl. Phasellus 
lacus metus, scelerisque quis erat id, accumsan fermentum nulla. Sed 
fermentum risus vitae ligula condimentum feugiat. In vel quam elit. Cras ut 
congue erat, a aliquet ante. Morbi posuere quam eu nulla aliquet, vitae semper 
tellus varius.

In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse nibh dolor, tempor non hendrerit 
a, fringilla vel tellus. Donec pulvinar lacus lacus, id porta purus egestas eu. 
Etiam ut euismod mi. Integer pharetra nibh ut sem pharetra, ut imperdiet nisl 
gravida. Aliquam vitae mi aliquet, porta ante quis, suscipit turpis. Pellentesque 
ultricies vehicula metus id rutrum. Maecenas luctus fringilla pretium. In hac 
habitasse platea dictumst. Donec mi justo, dignissim in consectetur in, 
consequat in tellus. Duis ex leo, mattis vitae ex viverra, laoreet bibendum 
mauris. Quisque sit amet tortor quis mi faucibus fermentum a vitae eros. 

Met vriendelijke groeten

Voornaam Naam
Functie

uw kenmerk
1130/1/1.1.2/4/SV
ons kenmerk
OJ/JD/az-000
datum
xx.xx.2018
contactpersoon
Voornaam Naam
Naam van de Dienst
T 011 xx xx xx
M 0xxx xx xx xx
voornaam.naam@hasselt.be
naamvandedienst@hasselt.be
hasselt.be/url STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

HASSELT.BE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet metus sodales, mattis 
urna eget, pulvinar ex. Integer porttitor, est sed ultricies luctus, tellus sapien tempus sapien, 
vitae elementum dui urna sit amet nisl. Phasellus lacus metus, scelerisque quis erat id, 
accumsan fermentum nulla. Sed fermentum risus vitae ligula condimentum feugiat. In vel 
quam elit. Cras ut congue erat, a aliquet ante. Morbi posuere quam eu nulla aliquet, vitae 
semper tellus varius.

In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse nibh dolor, tempor non hendrerit a, fringilla vel 
tellus. Donec pulvinar lacus lacus, id porta purus egestas eu. Etiam ut euismod mi. Integer 
pharetra nibh ut sem pharetra, ut imperdiet nisl gravida. Aliquam vitae mi aliquet, porta ante 
quis, suscipit turpis. Pellentesque ultricies vehicula metus id rutrum. Maecenas luctus fringilla 
pretium. In hac habitasse platea dictumst. Donec mi justo, dignissim in consectetur in, 
consequat in tellus. Duis ex leo, mattis vitae ex viverra, laoreet bibendum mauris. Quisque sit 
amet tortor quis mi faucibus fermentum a vitae eros. 

Vide vollabo. Ebisim dolorro ium el idio ma comnis alibear chiliqu osamus sunt omnis nobis 
esernat iuntetus et officias sequi conseque cuscidis dit labor magnis et alibusa quunti ut 
recerfe rcidem as aut de ad qui odit la vello voluptas sitatias pori consecumque vollabore del 
mint recerfe rcidem as aut de ad qui odit la vello voluptas sitatias pori consecumque vollabore 
del recerfe rcidem as aut de ad qui odit la vello voluptas sitatias pori consecumque vollabore 
del recerfe rcidem as aut de ad qui odit la vello voluptas sitatias pori consecumque vollabore.

Commole nderenis am aut denis nonem lame exera dolupis re quae de volendi pitestrunt 
ullabore, esequos nos autent vollisque essitiis quas eum repudi resciisque a nist, quam, 
natiumque dolorpor soles volo et eicias ius volorem quaes de ped quunti velestibus spedigent.

Pudis im con ped quisciusae ea pra dolest plicten ihillenetur accum fuga. Ebit ma sum etur 
sae incto magnam, officidem eritia conse dolor sinuscil ipicili busdand ioriatio derum sim in 
reseditiae estio maximustio blaborera sanist alis ersperchicab inctempor aut Pudis im con ped 
quisciusae ea pra dolest plicten ihillenetur accum fuga. Ebit ma sum etur sae incto magnam, 
officidem eritia conse dolor sinuscil ipicili busdand ioriatio derum sim in reseditiae estio 
maximustio blaborera sanist alis ersperchicab inctempor aut Pudis im con ped quisciusae ea 
pra dolest plicten ihillenetur accum fuga. Ebit ma sum etur sae incto magnam, officidem eritia 
conse dolor sinuscil ipicili busdand ioriatio derum sim in reseditiae estio maximustio blaborera 
sanist alis ersperchicab inctempor aut

Pero venis nobitas volupta tisquae pedit, sinctem ium etum lam dolupta tiatqui doluptaqui ut 
hicias officaquis pore poria sum landic tet et a que ne volum apis sequiaererem et persped 
ma vidus. Pero venis nobitas volupta tisquae pedit, sinctem ium etum lam dolupta tiatqui 
doluptaqui ut hicias officaquis pore poria sum landic tet et a que ne volum apis sequiaererem 
et persped ma vidus. Pero venis nobitas landic tet et a que ne volum apis sequiaererem et 
persped ma vidus.

Met vriendelijke groeten

Voornaam Naam
Functie

3/3
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DIVERSE DOCUMENTEN
Naast brieven worden nog diverse andere documenten gebruikt met als basis het Word-sjabloon voor de brief.  Al deze documenten 
worden op wit papier geprint. Daarom staat het logo in het Word-sjabloon.

Omschrijving 
Omschrijving uitgaande factuur

Aantal Omschrijving EH-prijs Totaal

2 Aankopen PC’s € 225,00 € 450,00

Totaal € 90,00

Bij voorkeur te betalen met onderstaand overschijvingsformulier of door middel van elektronische betaling 
met vermelding van volgende gestructureerde mededeling: +++123/1234/12345+++.
Contant betalen kan u aan de Stadskas, Ridder Portmansstraat 16, 3500 Hasselt. In dat geval dient u deze 
factuur mee te brengen.

leverancierKbonr 2010123456
verzendingsdatum 14.04.2011 
vervaldatum 14.04.2011 

HASSELT.BE

Leveranciernaam B.V.B.A.
t.a.v. Contactpersoon Naam leverancier
Straat 54 / B
2260 leverancierPost Extensie Westerlo 
België

Uw gegevens werden opgenomen in de boekhoudtoepassing van het stadsbestuur. Overeenkomstig de wet op de privacy van 
08/12/1992, heeft u inzage- en correctierecht. Hiertoe kan u schriftelijk terecht bij het College van Burgemeester en Schepenen, 
Groenplein 1, 3500 Hasselt.

opbrengstnummer  
2010123456
factuurnummer  
123123412345 
contact
Dienst Inningen / Stadskas
Groenplein 1
3500 Hasselt
T 011 23 90 41
financien@hasselt.be
hasselt.be/openingsuren
BTW BE-0207.466.964
ondernemingsnr. 0207466964
Belfius BE07 4352 0222 4266
BIC GKCCBEBB

FACTUUR  

Omschrijving
Omschrijving uitgaande factuur

Aantal Omschrijving EH-prijs Totaal

2 Aankopen PC’s € 225,00 € 450,00

0% 6% 12% 21% Totaal

Maatstaf 0,00 0,00 12,00 21,00 50,00

BTW 0,00 0,00 12,00 21,00 50,00

Totaal € 100,00

Als u het bovenstaande bedrag reeds betaald heeft, zal het eerstdaags worden teruggestort op het 
rekeningnummer dat door u werd opgegeven.

Leveranciernaam B.V.B.A.
t.a.v. Contactpersoon Naam leverancier
Straat 54 / B
2260 leverancierPost Extensie Westerlo 
Belgie

volgnummer  
2010123456
creditnota  
123123412345 
leverancierKbonr  
2010123456
verzendingsdatum  
14.04.2011

Uw gegevens werden opgenomen in de boekhoudtoepassing van het stadsbestuur. Overeenkomstig de wet op de privacy van 
08/12/1992, heeft u inzage- en correctierecht. Hiertoe kan u schriftelijk terecht bij het College van Burgemeester en Schepenen, 
Groenplein 1, 3500 Hasselt.

CREDITNOTA  

contact
Afdeling Financiën  
Dienst Inningen / Stadskas
Groenplein 1
3500 Hasselt
T 011 23 90 41
financien@hasselt.be
hasselt.be/openingsuren
BTW BE-0207.466.964
ondernemingsnr. 0207466964
Belfius BE07 4352 0222 4266
BIC GKCCBEBB

HASSELT.BE

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

inlichtingen
Naam van de Dienst
Dienstadres
3500 Hasselt
T 011 xx xx x
naamvandedienst@hasselt.be 

dienstjaar 2018 Nr: 2018001286

In opdracht van de Stad Hasselt 

Bestelling voor: ECI   

ECI - Opmaak huisstijlhandboek, presentatieversie en toepassingen op diverse 
dragers + ondersteuning bij implementatie; Deel 2

Aantal Omschrijving EH-prijs Korting BTW% Totaal

1,00 Omschrijving Acea ventem 
debis rem fugitatiis 
nonsene volupta nossinul-
pa nienihilit pore iusam 
nobis alia dolent eum invel 
modiate stint.

0,00 0,00 21,00 0,00

Totaal 0,00

Namens het college van Burgemeester en Schepenen:

In opdracht:

BTW-nr crediteur 
BE0886576139 
deze bestelling werd  
behandeld door 
Gunther Remans
datum
23.01.2018 
factuuradres
Groenplein 1
3500 Hasselt
BTW BE 0207.466.964
T 011 23 95 84
F 011 23 95 64 
boekhouding@hasselt.be
leveringadres
Stad Hasselt
Zelf afhalen
Stad Hasselt

Firmanaam
Voornaam Naam
Adresregel 1
Postcode

BESTELBON  

 MEDEDELING VOOR DE LEVERANCIER 
- Bij iedere factuur voegt de leverancier een kopie van de bestelbon of verwijst hij minstens naar het bestelbonnummer van de stad 

Hasselt. 
- Uw gegevens werden opgenomen in de boekhouding van het Bestuur. Overeenkomstig de wet op de privacy van 08 december 

1992 heeft u  inzage- en correctierecht. Hiervoor kan u schriftelijk terecht bij het College van Burgemeester en Schepenen.
- Toepasselijke reglementering: de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en haar uitvoeringsbesluiten het K.B. Van 18 april 

2017 en het K.B. van 14 januari 2013 en eventuele wijzigingen. Deze primeren op de door de leverancier gestelde voorwaarden. 
Het aanvaarden van bovenvermelde opdracht impliceert dat beide partijen akkoord gaan met de betalingstermijnen zoals 
voorzien in het opdrachtdocument en/of de offerte. Voor een opdracht ≥ 30.000 excl. btw betekent dit in de regel binnen 30 
kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, na ontvangst van de regelmatig opgemaakte factuur en/of andere 
vereiste documenten. De verificatietermijn (indien voorzien in het opdrachtdocumenten) bedraagt 30 kalenderdagen (of 
afwijkend). 

-  Het ondernemingsnummer BE 0207 466 964 van de stad Hasselt is van toepassing bij intracommunautaire verwervingen, bij 
werken in onroerende staat, bij aankoop van materialen voor rioleringen of bij uitdrukkelijk verzoek van het stadsbestuur. Voor 
werken in onroerende staat mag de stad enkel nog facturen aanvaarden die exclusief btw zijn opgesteld en uitdrukkelijk de 
clausule ‘btw te voldoen door de medecontractant, koninklijk besluit nr.1 , art. 20’ of ‘btw verlegd’ vermelden. Voor de beschrijving 
van de werken in onroerende staat verwijzen we naar het W.BTW art.19 en naar het K.B. nr.1, art. 20.

HASSELT.BE

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11
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contact
Bevolking 
T 011 23 90 11
bevolking@hasselt.be
hasselt.be/openingsuren

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hasselt bevestigt dat

naam: De WInter
voornamen: Linda Karel
geboren op 04.03.1985 te Tongeren
nationaiteit: Belg
rijksregisternummer: 85.03.04 146-85
beroep: Bediende verzendings- en transportdiensten

ingeschreven te Hasselt op 10.07.2008,
komende van Hasselt en

ambtshalve afgeschreven op  ..................................................

ten titel van woon- en verblijfplaats
ingeschreven was in het bevolkingsregister

Afgeleverd te Hasselt op 13.11.2017

de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
Els Vanstraelen

STADSZEGEL

GETUIGSCHRIFT VAN WOONST

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

HASSELT.BE

contact
Naam van de Dienst
T 011 xx xx xx
naamvandedienst@hasselt.be

Parciis aped quam, te lab is pliquam, ipsandus, 
imenteces que ommolorata 

aritas eationest, to il et, quae coratur, consequamus, sinullupta verspe 
quissusa nobis eratusdae laboraepuda cullabor aut lam quo et laboremos 
autas aut dictur sande nonserf erferup ientiunditem dent hitae pellam est, 
si se eribus con peliquam, voluptatum expland aestibu sanime cume 
volupta quassi acepero desequi anditatem explignim et quibus et que 
nimusci musdae platias sae volecta dus aut vitaturibus abo. Sit, sapelique 
pre, et ium erum harum fugia apis volorpo rporesequi ra con restrum re 
vollabo riorerc hiliciis magnat estotas mod qui nonsequ amusdaeste 
modipistibus entis aborro blab illaborita peribea voluptatus et ma sunt.

Odipsam verrorio ditiate mporumqui totatem oluptas everibera velia cuptatis 
doluptatus cum veni delis dipsapid quiscipsa volles maximusda sum aut ulpa 
iureperiam quuntor epudiaest ma dignam voles aut eati ducime alicill 
antibusamet id qui aut que comnis simagnis quid ut prat endebis dolupta tistis 
doluptibus dolorernat.

Namus iusam sedi dolest, quibus sant quo ipsaestiae quibus consequam fugit 
omnimilique cum quid ulpa nam dit pro tem aut labo. Et arum imustis truptassin 
pro temolenim arciam, comnima ximagna tecerepratum velis auditis quiatur 
ibusda nobitiasimo minvell igenditae expe optae simus iusciae occuptatist, as es 
con rector reperfe ritiosapid ma natem ipsusam illuptatque cum vel maio. 
Onsequod qui nimust aut alissus.

Edipici vent. Usae. Ihicatiae doluptas di re vendist intions equatur sit ma quam 
sinum audis imus dolendi gentia volorecte erspere henihit atiunt, eiusape llenimil 
eumque simil invendi con repra diciis et qui aut quatem vel ipsumque de 
odicipsuntis rendit voluptatest endaes porro ditate verum dolorit omniendam di 
venditatumet volut iur autecta tiaectati rat.

Xima ipiende velescit venis id quate es rescia ea eos es renectur, tem quia 
verspic ipsaepe ritatii squataepero blaturio. Ces dolorum aut od elest, excea is 
et delit eum lam estrum expliquam voloriam ea sequatempor ma et dolorer ehent 
Agni officid quatem quidele nturisc ipicias eturione cus expelit, adis simintis etur? 
At reiuntia solectur, sequam, cum consequate quidelesequi doluptium invenderro 
maiorem. Itatinv erferita dolendae dit que re que moluptiatium eat harunt ariantio 
doluptatem quidebit alique netureperit vello moluptam, volorestisit.

MEER INFORMATIE VOOR DE REDACTIE
SCHEPEN VOORNAAM NAAM
M 0XXX XX XX XX

PERSBERICHT DD.MM.JJJJ
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ENVELOPPEN
Amerikaans formaat met / zonder venster
B 229 mm x H 114 mm

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT

HASSELT.BE

STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT
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ENVELOPPEN
De A4 en C5 enveloppe worden horizontaal gebruikt. 
C4  B 310 mm x H 230 mm
C5  B 240 mm x H 160 mm
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GROETENKAART
B 210 mm x H 100 mm
Papier: 250g/m²
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PERSMAP

Papier: 350g/m²

Firmanaam
Voornaam Naam
Adresregel
Postcode

Onderwerp

Beste

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet metus 
sodales, mattis urna eget, pulvinar ex. Integer porttitor, est sed ultricies 
luctus, tellus sapien tempus sapien, vitae elementum dui urna sit amet nisl. 
Phasellus lacus metus, scelerisque quis erat id, accumsan fermentum nulla. 
Sed fermentum risus vitae ligula condimentum feugiat. In vel quam elit. 
Cras ut congue erat, a aliquet ante. Morbi posuere quam eu nulla aliquet, 
vitae semper tellus varius.

In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse nibh dolor, tempor non hendrerit 
a, fringilla vel tellus. Donec pulvinar lacus lacus, id porta purus egestas eu. 
Etiam ut euismod mi. Integer pharetra nibh ut sem pharetra, ut imperdiet nisl 
gravida. Aliquam vitae mi aliquet, porta ante quis, suscipit turpis. Pellentesque 
ultricies vehicula metus id rutrum. Maecenas luctus fringilla pretium. In 
hac habitasse platea dictumst. Donec mi justo, dignissim in consectetur in, 
consequat in tellus. Duis ex leo, mattis vitae ex viverra, laoreet bibendum 
mauris. Quisque sit amet tortor quis mi faucibus fermentum a vitae eros. 

Met vriendelijke groeten

Voornaam Naam
Functie

uw kenmerk
1130/1/1.1.2/4/SV
ons kenmerk
OJ/JD/az-000
datum
xx.xx.2018
contactpersoon
Voornaam Naam
Naam van de Dienst
T 011 xx xx xx
M 0xxx xx xx xx
voornaam.naam@hasselt.be
naamvandedienst@hasselt.be
hasselt.be/url STAD HASSELT — GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT — T 011 23 90 11

HASSELT.BE
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UITNODIGINGEN LIGGEND
De standaarduitnodiging is wit met zwarte tekst en het logo centraal. Als er logo’s van partners toegevoegd moeten worden, schuift de 
tekst naar boven en wordt een sponsorband van 3 gridvakjes hoog gecreëerd. De lijn wordt gedraaid en bakent de logozone af. 
B 210 mm x H 100 mm
Papier: 250g/m²

Titel
Ondertitel

Inhoud

Titel
Ondertitel

Inhoud

* ADRESREGEL

* ADRESREGEL

MEER INFO 
VOORNAAM NAAM XXXX XX XX XX 
VOORNAAM NAAM XXXX XX XX XX 

HASSELT.BE

HASSELT.BE

UITNODIGING

UITNODIGING

LOGO PARTNERS
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UITNODIGINGEN LIGGEND
Logo, lijn, kader uitnodiging, url en adresregel hebben altijd dezelfde kleur, wit of zwart. De tekst mag in een secundaire kleur staan.
Als het de foto en ontwerp ten goede komt, kan er een secundaire kleur gebruikt worden met witte of zwarte tekst. Het logo mag ook 
linksboven/rechtsonder geplaatst worden als de foto het vereist.
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FOOTER 58

1. HOOFDSTUKTITEL 

2. MAXIMUS DOLUPTA SPEREPELLAM 

3. TEM NIS NONSECTA QUE ASSI OPTAT 
ACEPED MODICITI ADITAQUAE QUI DIT 

4. QUE ASSI OPTAT ACEPED MODICITI 
ADITAQUAE QUI DIT HENISIMO LORIBUS 
EXCEROR ERCHILLENT VOLUPTAQUE

Hoofdstuktitel

1.

FOOTER 58

POWERPOINT
Het powerpointsjabloon is opgebouwd rond 1 secundaire kleur. Deze kleur mag aangepast worden wanneer het de inhoud ten goede komt. 
Op die manier creëer je variatie. Het powerpointsjabloon bestaat in 3 kleurvarianten.

HASSELT.BE

Titel powerpoint 
enkel tekst

04.04.2018 HASSELT.BE

Titel powerpoint 
met foto

04.04.2018
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• Bullet 1: lorem ipsum 

• Bullet 1: lorem ipsum 

• Bullet 1: lorem ipsum 

• Bullet 1: lorem ipsum 

• Bullet 1: lorem ipsum 

• Bullet 1: lorem ipsum 

• Bullet 1: lorem ipsum 

FOOTER 59

Scherm enkel tekst

POWERPOINT

• Maximus dolupta 
sperepellam 

• Tem il et anto offictiam, con 
coreper. 

• Uptae. Ximin rem et des est 
estia veriaes volende bitium 
qui aliqui volestiantem 
arum earum unt dolorpore 
minienis et alique liquia 
qui qui quiatiae conse 
lanihilique exeriscit 
plantem et est et et et. 

• Tem nis nonsecta que assi 
optat aceped modiciti 
aditaquae qui dit dios dite 
veniendit untore et offictur.

Scherm met foto & tekst

FOOTER 59

Scherm met enkel foto

FOOTER 59

STAD HASSELT
GROENPLEIN 1, 3500 HASSELT
T 011 23 90 11
HASSELT.BE
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POWERPOINT VERSIES

HASSELT.BE

Titel powerpoint 
enkel tekst

04.04.2018

HASSELT.BE

Titel powerpoint 
enkel tekst

04.04.2018

HASSELT.BE

Titel powerpoint 
enkel tekst

04.04.2018

HASSELT
HUISSTIJL
HANDBOEK

60



ROLLEND MATERIAAL

Achtergrondkleur = vrije keuze uit het kleurenpalet. 
Kleuren altijd op 100%.
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ROLL-UP
De roll-ups gebruiken een secundaire kleur als achtergrond, deze zijn vrij te kiezen en kunnen vrij gecombineerd worden. De beachflags zijn 
beschikbaar in 10 kleuren en kunnen door stadsdiensten aangevraagd worden bij de dienst Evenementen.

HASSELT.BE
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HA
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T.

BE

WIMPEL
De wimpels gebruiken een secundaire kleur als achtergrond, deze zijn vrij te kiezen en kunnen vrij gecombineerd worden.

HA
SS

EL
T.

BE

HA
SS
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T.

BE
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BE

voorbeelden gekleurde wimpels

HASSELT
HUISSTIJL
HANDBOEK

63



WIMPELS EVENEMENTEN
De belangrijkste evenementen zoals Theater op de Markt, de Jeneverfeesten, Kermis, ... zien we niet meer als aparte campagnes. Ze zijn 
onderdeel van de stadscommunicatie. Hiervoor is een wimpelplan uitgewerkt.
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BEACHFLAG
De beachflags gebruiken een secundaire kleur als achtergrond, deze zijn vrij te kiezen en kunnen vrij gecombineerd worden. De beachflags 
zijn beschikbaar in 10 kleuren en kunnen door stadsdiensten aangevraagd worden bij de dienst Evenementen.
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voorbeelden gekleurde beachflags
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BANIER
De banieren gebruiken een secundaire kleur als achtergrond, deze zijn vrij te kiezen en kunnen vrij gecombineerd worden.

voorbeelden gekleurde bannieren
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VLAG
De vlaggen gebruiken een secundaire kleur als achtergrond, deze zijn vrij te kiezen en kunnen vrij gecombineerd worden.

2X5 m

voorbeelden gekleurde vlaggen
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VLAG
De vlaggen gebruiken een secundaire kleur als achtergrond, deze zijn vrij te kiezen en kunnen vrij gecombineerd worden.

2X1,5M3X2 m
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DIGITAAL
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WEBSITE
Homepage

E-mailadres Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Digitaal loket Afspraak maken

Wat zoek je?

Vraag of melding

Bekijk de data en locaties Lees meer Lees meer

Meld het ons

Visit Hasselt

Stad Hasselt voor pers

Stad Hasselt voor scholen
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DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
Er bestaat een interne nieuwsbrief en een campagnenieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn opgebouwd rond 2 secundaire kleuren. 
Per campagne, event, uitnodiging kunnen de kleuren van de campagnenieuwsbrief aangepast worden.

Lees meerLees meer

Schrijf je in

CTA 1 Arial Reg 16pt 100% PMS 1805

Lees meerLees meer

Lees meer

Lees meer

CTA 1 Arial Reg 16pt paars PMS Vi-
olet
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FACEBOOK
Er is een template beschikbaar om 
de coverfoto in facebook te 
vervangen. Voor de profielfoto 
gebruiken we enkel de H uit  
het logo. 
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TITEL  
OP 2 OF 
3 LIJNEN
DAG XX MAAND
HASSELT.BE/URL

E-MAILHANDTEKENING + E-MAILBANNER
De e-mailbanner wordt onder de e-mailhandtekening gezet. De foto komt in een vierkant en de aandacht ligt op de titel. De lijn wordt subtiel gebruikt 
om de informatie te verdelen. In de tekst/achtergrond mag met secundaire kleuren gewerkt worden. Beperk het aantal e-mailbanners tot 1.
B 336px x H 126px

Aanspreking

Fugitatia que et alignitatur? Tae evel eictae dello eario min niment. Ibusci 
ressero im idescidunt explatur, conesed ut et hilibus que il eatiam, con 
rerruptat fugia sequae et pra nobit qui venit autae et venimodi rerum que velest, 
qui dolendel iur, comnihicae aute molorib eritate mpelitatur? At ese odita 
commosaecus, sedia soluptas aceped et latium exereratiis re earcipis modi 
ipiet eos dest, sedi nectia voles doluptio. Um inihit atet quatis esci sam quisin 
plaboris ut omniti core pla num vendis magnatem unt idempel ligeniscium et 
endande arum aspiducium in con pa quate nus, officillupta necus aut od ut laut 
ipsantorias eos evero debitas peribus et quia corectempora voloribus as assim

Voornaam Naam
Functie

Naam van de dienst 
Dienstadres, 3500 Hasselt
T 011 xx xx xx – M 04xx xx xx xx

www.hasselt.be
facebook | twitter | linkedin

ARIAL REGULAR 10 PT

ARIAL REGULAR 8 PT

BARLOW CONDENSED 24 PT

BARLOW CONDENSED 12 PT

LIJNDIKTE: 2 PT

ARIAL BOLD 10 PT

A
A

336 px

A

144 px
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KLEDING
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T-SHIRTS
Voor kleding kan je kiezen uit het kleurenpalet. Naargelang de kleur worden het logo en de tekst in wit of zwart gezet. Aan de voorkant komt 
altijd het logo. Bij de stadsdiensten kan er achteraan extra tekst komen. 

CREW ANIMATORREDDER
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T-SHIRTS
Wanneer het voor promotionele doeleinden nodig is om de url te vernoemen, wordt deze achteraan geplaatst. De url komt bovenaan rechts 
en de lijn wordt korter. Bij de t-shirt voor de stad, komt de url niet bovenaan maar wordt deze op dezelfde manier als bv. crew gezet. 

HASSELT.BE

REDDER
HASSELT.BE

CREW
HASSELT.BE

ANIMATOR
HASSELT.BE
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breedte = 6cm

T-SHIRTS

HASSELT.BE

lijn = 23 cm
animator / redder / crew = 
Barlow Condensed Semibold 178 pt

max. breedte = 23 cm

hasselt.be = 
Barlow Condensed Semibold 25 pt

animator / redder / crew = 
Barlow Condensed Semibold 178 pt

ANIMATOR
HASSELT.BE
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STAD HASSELT
LIMBURGPLEIN 1, 3500 HASSELT
T 011 23 90 00
HASSELT.BE


