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HUISSTIJLHANDBOEK VER ANT WOORDING

Verantwoording 
Het uitgangspunt voor de toepassing van het woordmerk 

en de huisstijl is integratie. Integratie met de drager of met 

de omgeving. Een drager kan een product van Markant zijn, 

drukwerk, bedrijfsauto of een beursstand. 

Met de omgeving wordt bedoeld dat het toegepaste 

ontwerp moet passen bij de omgevingsfactoren, kleur en 

vorm. Dit boek zal dan ook een richtlijn zijn waarin wordt 

aangegeven wat wel en niet mag. Indien men wil afwijken 

van de voorbeelden in dit boek of als men twijfelt, zal 

het ontwerp moeten worden voorgelegd aan de afdeling 

communicatie van Markant in Houten. 

Alles wat in dit boek beschreven wordt, geldt zowel voor 

nationaal als internationaal gebruik!

Een Engelse variant van dit huisstijlhandboek is op 

aanvraag verkrijgbaar. 

Van alle elementen hier vermeld, zijn digitale versies 

beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd bij 

de afdeling communicatie op het hoofdkantoor te Houten. 

Markant Huisstijlhandboek, maart 2017
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Naamsvermelding
Onze merknaam is altijd ‘Markant’. 

Wanneer wij onze naam communiceren in de media zoals redactionele stukken en dergelijke gebruiken wij dus 

‘Markant’. In de communicatie naar onze partners, leveranciers en (eind)klanten spreken wij altijd over ‘Markant’.

Namen als Markant BV, Markant Nederland BV, Markant Office of andere varianten kunnen misschien wel juridisch 

correct zijn, maar in de communicatie gebruiken wij dus alleen ‘Markant’.

 

Onze pay-off ‘health & productivity’ is een marketingtool en wordt gebruikt als pay-off bij ons logo op marketing 

materialen. Deze pay-off gebruiken wij niet in onze roepnaam, dit is puur ter ondersteuning van onze marketing 

materialen online en offline.

Missie van Markant: ‘Markant stimuleert Dynamisch Werken in een aangename en inspirerende werkomgeving

als een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl.’

Milieu beleid
Markant hecht grote waarde aan het milieu. Wij vragen daarom vriendelijk niet onnodig documenten en e-mails te 

printen.

Bij twijfel over bovenstaande, graag advies vragen bij de afdeling communicatie van het hoofdkantoor in Houten. 

HUISSTIJLHANDBOEK POLIC Y
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1. Basis vormgeving
Een logo is een grafische uiting die de identiteit en de belevingswereld van een merk weergeeft. Toegepast tussen 

talloze andere visuele elementen, voorziet een logo van een duurzame visuele vorm. Voorbeelden en instructies voor 

het gebruik en vervaardiging van de huisstijl materialen treft u aan in deze handleiding. 

> 1.1 Woordmerk basisversie 
Voor drukwerktoepassingen is het Markant woordmerk beschikbaar in verschillende digitale vormen, deze zijn te 

downloaden op onze website of u kunt terecht bij de afdeling communicatie op het hoofdkantoor van Markant in 

Houten. 

> 1.2 Pay-off gebruik 
Een pay-off is een korte zin die de essentie van een bedrijf omvat. De kreet ‘health & productivity’ is gekozen als de  

pay-off voor Markant. Deze pay-off is er om het woordmerk Markant te versterken. Met deze nieuwe pay-off willen wij 

nog meer de nadruk leggen op onze nieuwe missie & visie. 

Wij hanteren de volgende regel bij Markant:

De pay-off komt alleen voor in combinatie met het woordmerk. De pay-off is onderdeel van het woordmerk. 

Het is de bedoeling dat de pay-off op communicatieniveau altijd gebruikt wordt, bijvoorbeeld op advertenties 

of redactionele stukken in kranten, magazines en websites. Maar ook op al het drukwerk dat een informatief 

doel heeft zoals brochures, acties, leaflets en handleidingen. Met een paar uitzonderingen moet altijd het 

woordmerk met pay-off gebruikt worden. Bij twijfel vraagt u advies bij de afdeling communicatie in Houten.

HUISSTIJLHANDBOEK BA SIS VORMGEVING
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Minimum breedte woordmerk met payoff: 
60 mm

> 1.4 Afstanden rondom logo: 
Het woordmerk mag nooit tegen een rand van het papier geplaatst worden of tegen een ander object. Er moet altijd 

aan alle kanten een ruimte vrijgehouden worden van de breedte van de letter M. Zie onderstaande tekening.

  

> 1.3 Minimale grootte woordmerk:
Wanneer het woordmerk kleiner wordt, zal dat ten koste gaan van de leesbaarheid. Bij smaller dan 60 mm vervalt de 

pay-off. Dan zal het woordmerk zonder pay-off toegepast worden. Deze variant mag niet kleiner gebruikt worden dan 

29 mm breed teneinde de leesbaarheid te bewaken. 

Minimum breedte woordmerk zonder pay-off:
29 mm
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> 1.5 Woordmerk met pay-off variant 1 

Naast de basisversie van het woordmerk met de pay-off zijn er twee varianten mogelijk. De eerste variant bestaat uit 

het woordmerk met pay-off in een zwart kader. Deze variant zal gebruikt worden wanneer de plaatsbepaling van het 

woordmerk niet duidelijk is. Bijvoorbeeld wanneer er te veel ruis om het logo heen is door bijvoorbeeld andere logo’s 

op een partner website, een zuil bij de ingang van een bedrijventerrein, of op een beursstand. Bij twijfel altijd overleg 

met de afdeling communicatie in Houten. 

Op een donkere achtergrond (> ± 60% dekking) zal altijd de variant gebruikt worden met het witte vlak met het kader 

eromheen. 

Voorbeeld op een donkere ondergrond.

Voorbeeld op een donkere ondergrond.

Voorbeeld in combinatie met andere logo’s

HUISSTIJLHANDBOEK BA SIS VORMGEVING
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Voorbeeld op een lichte ondergrond.

> 1.6 Woordmerk met pay-off variant 2 (diapositief)

De tweede variant naast de basisversie bestaat uit het woordmerk met pay-off in een zwart vlak. Deze, ook wel 

diapositieve versie genoemd, mag alleen in deze vorm gebruikt worden. Deze wordt gebruikt in gevallen waarbij het 

woordmerk op een onrustige of gekleurde ondergrond geplaatst moet worden. Dat kan een foto zijn, een video of een 

fel of bontgekleurd vlak. Deze mag ook gebruikt worden wanneer de ondergrond zwart is. Bij twijfel vraagt u advies bij 

de afdeling communicatie in Houten.
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Deze varianten mogen ook gebruikt worden op de manieren zoals beschreven in 1.5 en 1.6.

> 1.7 Woordmerk zonder pay-off: 
Het woordmerk dient worden toegepast zonder pay-off in de volgende gevallen:

- Als er weinig ruimte is, zoals op give-aways. 

- Wanneer het kleiner dan 60 mm breed gebruikt moet worden.

- Wanneer de pay-off niet van toepassing is  (Bijvoorbeeld bij kantoor accessoires)

- Indien er een algemeen beeld gegeven moet worden zoals op verpakkingen.

- Wanneer de pay-off niets kan toevoegen of niet van toepassing is.

- Bij de branding van producten d.m.v. zeefdruk, borduren of andere ‘ruige’ technieken.

> 1.8 Afstanden woordmerk zonder pay-off: 
De afstand tot de rand moet altijd 1 x de breedte van de M zijn van het logo.

Minimum breedte woordmerk zonder pay-off:
29 mm

HUISSTIJLHANDBOEK BA SIS VORMGEVING
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LinkedIn.com/markant

twitter.com/markant pinterest.com/markant

Facebook.com/markant

> 1.8 Gebruik delen van het woordmerk als achtergrond

Het woordmerk mag in achtergronden gebruikt worden in een 10% percentage van het origineel. Hierdoor ontstaan er 

vormen en vlakken die een herkenbaar beeld vormen. Gebruik het altijd in combinatie met het orginele woordmerk. Bij 

voorkeur wordt de M gebruikt, maar ook de beide A’s zijn bruikbaar.

> 1.9 Social Media profiel afbeelding

Voor gebruik op diverse social media wordt gebruik gemaakt van een zwart vlak met een witte M. Doordat 

verschillende social media websites de profiel afbeelding in een vierkant, afgerond of rond kader plaatsen is de M zo 

geplaatst dat ook in een rond kader de M blijft passen en niet wordt aangesneden.
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2. Kleurgebruik
De druktechniek en de ondergrond waarop de kleuren gedrukt worden zijn van invloed op de verschijning van kleuren. 

In feite zijn voor diverse technieken en ondergronden andere kleurspecificaties nodig. De in dit huisstijlhandboek 

opgenomen specificaties zijn de meest voorkomende in de Markant huisstijl. 

Let op! De hier afgebeelde kleuren zijn digitaal geprint en niet te gebruiken als kleurreferentie 

of representatief voor het eindresultaat.

>2.1 Huisstijlkleuren 
Wij maken gebruik van vijf standaard huisstijlkleuren die op de rechterpagina worden weer gegeven.

 

>2.2 Full colour 
Waneer er zwarte balken worden gebruikt (géén teksten!) en we willen diep zwart bereiken,

dan zetten wij zwart om in full colour voor een optimaal resultaat. 

De CMYK waarden zijn dan als volgt:

Cyaan: 30% 

Magenta: 20%  

Geel: 20% 

Zwart: 100% 

Naast 30% zwart kan er om instructies te verduidelijken gebruik gemaakt worden van de kleur bluaw bij pijlen en lijnen.  

De kleurkeuze hierin is vrij maar zorg wel dat ze niet door elkaar worden gebruikt in één document / brochure.

>2.3 QR codes

QR codes zijn tweedimensionale barcodes die snel en eenvoudig ingescand kunnen worden met de fotocamera van 

bijna iedere moderne smartphone. De QR code wordt dan omgezet in (interactieve) tekst en/of een link naar een 

website of betreffende pagina hiervan. Op het internet zijn gratis QR code generators te vinden.

Voor uitleg of meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling communicatie op het hoofdkantoor te 

Houten.

HUISSTIJLHANDBOEK KLEURGEBRUIK



13

Zwart: 100% 

> koppen / subkoppen t.b.v. mailingen en acties

Diep zwart (Rich black): > bereik van diep zwart bij full colour druk

 Cyaan: 30% 

 Magenta: 20%  

 Geel: 20% 

 Zwart: 100%

Zwart: 75% 

> koppen t.b.v. brochures / platte teksten t.b.v. mailingen en acties

Zwart: 55% 

> platte teksten t.b.v. brochures

Zwart: 40% 

> lijnen, pijlen en kaders (0,3 mm)

Blauw 

> lijnen en pijlen en kaders (0,3 mm) / subtiel te gebruiken bij tekst  

 Cyaan: 100% 

 Magenta: 0%  

 Geel: 0% 

 Zwart: 0% 
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3. Lettertype
Markant kent 1 huisstijlfont: ‘Ubuntu’. Dit letterfont is een ‘GoogleFont’. Hierdoor kan hij breed gebruikt worden zowel 

offline als online. 

Dit zijn lettertypes die niet standaard zijn geïnstalleerd op uw computer of laptop. Via Google Fonts kan deze 

eenvoudig en veilig worden gedownload. Op aanvraag kan dit geregeld worden. Indien er problemen zijn gelieve 

contact op te nemen met uw lokale netwerkbeheerder. 

>3.1 Lettergebruik

Dit font mag nooit kleiner gebruikt worden dan corps 4! Alle teksten moeten links zijn uitgelijnd en mag nooit worden 

uitgevuld. Uitzonderingen zijn er voor acties en advertenties, dan mogen teksten eventueel ook gecentreerd worden.

>3.2 Letterbreedte

Dit font mag nooit worden aan- of afgespatieerd, verbreed of versmald. Altijd 100% breedte.

>3.3 Uitzondering e-mail

Als uitzondering geldt e-mail. Zowel onder de e-mail als handtekening als in een e-mail campagne programma als 

Mailchimp. Indien de Ubuntu niet voor handen is wordt gebruik gemaakt van de Arial als huisstijlletter.

>3.4 Font combinaties

De basis van het Ubuntu font is de light versie. Platte teksten worden in dit font gezet. Tussenkopjes worden in de 

Medium gezet. Deze combinatie is mooier dan Regualr en Bold. De Bold variant wordt voorlopig NIET gebruikt!

>3.5 Toepassing button

Op een call-to-action button voor online gebruik wordt niet het normale haakje gebruikt maar de zgn: ‘Single Right 

Pointing Angle Quotation Mark’.  

›

Meer informatie › Inloggen  › Download meteen  ›

HUISSTIJLHANDBOEK HUISSTIJLFONT



15

Font: Ubuntu Light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!@#$%^&*()-_=+?/<>,.” 

Font: Ubuntu Light Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!@#$%^&*()-_=+?/<>,.” 

Font: Ubuntu Medium 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!@#$%^&*()-_=+?/<>,.” 

Font: Ubuntu Medium Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!@#$%^&*()-_=+?/<>,.” 
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4. Voorbeelden
Dit huisstijlhandboek zal telkens uitgebreid worden met nieuwe voorbeelden van toepassing van de huisstijl. Indien de 

informatie in dit handboek niet voldoet, beslist de afdeling communicatie in Houten. Stuur dan het schets ontwerp aan 

communicatie@markantoffice.com ter goedkeuring.

> 4.1  Voorbeeld bedrijfskleding
Alle monteurs die inhuizingen bezorgen bij onze partners en eindgebruikers behoren te allen tijde 

bedrijfskleding aan te hebben. Alle soorten bedrijfskleding dient zwart te zijn, bedrukt met ons logo in wit. 

Voor het aanvragen van kleding kun je terecht bij de afdeling communicatie van het hoofdkantoor in Houten. 

Op een zwarte ondergrond wordt de versie in zwart vlak gebruikt waarbij die wegvalt in de ondergrond.

> 4.3  Voorbeeld autobelettering
Alle auto’s worden in zwart of wit besteld en voorzien van logo met pay-off en website.

voorzijde en achterzijdealleen voorzijde

HUISSTIJLHANDBOEK VOORBEELDEN
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> 4.4  Voorbeeld pandbelettering
De basis belettering is het zwarte logo op een witte ondergrond. Op glas wordt een 'etched glass' variant gebruikt. Zie 

voorbeelden.




