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Inleiding
Dit huisstijlhandboek geeft richtlijnen en houvast bij het gebruik en consistent
doorvoeren van de huisstijl van volleybalvereniging Jupiter Oudewater,

Door het volgen van deze richtlijnen bij zowel interne als externe communicatie onstaat
er herkenbaarheid en eenheid in alle uitingen en communicatie van Jupiter Oudewater.

Heeft u vragen omtrent de huisstijl of
het toepassen van de huisstijl? Neem
dan contact op met de PR commissie.

pr@jupiteroudewater.nl
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3. Logo

Basis logo

Logo diapositief op blauw

Logo diapositief op oranje

Basisregels logo
Voor het logo gebruik gelden
een paar basisregels. Deze
regels vertellen precies hoe het
logo wel en niet gebruikt mag
worden.

0,9 cm
1,8 cm
Vrije ruimte rondom het logo.
Binnen deze ruimte (50% van de
‘O’ uit het logo) geen content
geplaatst worden.



Het is niet toegestaan om
het logo te vervormen.



Het is niet toegestaan om
de kleuren te veranderen



De minimale afmeting
van het logo is 7% van
het eps bestand.

Het is niet toegestaan om
het logo te draaien

www.jupiteroudewater.nl



Het is niet toegestaan om
het logo op een gekleurde
achtergrond te plaatsen



Het is niet toegestaan om het
logo op een foto te plaatsen



Het is niet toegestaan tekst
te plaatsen binnen de vrije
ruimte
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4. Kleurgebruik
Binnen de huisstijl van Jupiter Oudewater wordt er gebruik gemaakt van
2 huisstijlkleuren. Deze twee kleuren worden ook gebruikt in het logo.
De kleuren staan hieronder gespecificeerd voor verschillende doeleinden.

Jupiter Oranje

Jupiter Blauw

CMYK: 0-51-81-0
RGB:
247-146-69
HEX:
#f79245

CMYK: 94-80-0-0
RGB:
19-61-163
HEX:
#113da3

05

5. Font gebruik
Het font dat wordt gebruikt voor de uitingen van Jupiter Oudewater is de Raleway.

Raleway
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
01234567890
Raleway Thin

Raleway Semibold

Raleway Extra light

Raleway Bold

Raleway Light

Raleway Extra Bold

Raleway Regular

Raleway Black

Raleway Medium
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6. Kledingvoorschriften
De kledingvoorschriften zijn vooral van belang voor de drukker. Wanneer we de volgende
afmetingen aanhouden zullen we op elk shirt dezelfde groottes krijgen van het logo en het
nummer.

Logo op de borst:

11 cm breed

Logo op de rug:		 18 cm breed

Nummer voorkant:

10 cm hoog

Nummer achterkant:		 15 cm hoog

Font van het nummer: Swiss

Font van het nummer: Swiss
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