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1. Instituten
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1.1 Beeldmerk De proporties van het beeldmerk en het gebruik van de correcte kleuren moeten 
steeds gerespecteerd worden. Het beeldmerk mag enkel zwart op een witte 
achtergrond, wit op een donkere of gekleurde achtergrond, en gekleurd op een
witte achtergrond zijn.

Positief Negatief Kleur
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1.2 Woordmerk De proporties van het woordmerk en het gebruik van de correcte kleuren moeten 
steeds gerespecteerd worden. Het woordmerk mag enkel zwart op een witte 
achtergrond, of wit op een donkere of gekleurde achtergrond zijn,
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1.3 Combinatie De proporties van het logo en het gebruik van de correcte kleuren moeten steeds 
gerespecteerd worden. Het logo mag enkel zwart op een witte achtergrond, wit op 
een donkere of gekleurde achtergrond, en gekleurd op een witte achtergrond zijn.
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1.4 Witruimte Het beeldmerk van Aardwarmte wordt steeds voorzien van een minimale hoeveelheid 
aan witruimte. Het geïsoleerde gebied zorgt ervoor dat titels, tekst of andere visuele 
elementen het beeldmerk niet raken. Dit scheidingsgebied is een minimum en moet 
waar mogelijk worden vergroot.

x

1/2x 1/2x

Beeldmerk
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1.4 Witruimte Het woordmerk van Aardwarmte wordt steeds voorzien van een minimale 
hoeveelheid aan witruimte. Het geïsoleerde gebied zorgt ervoor dat titels, tekst of 
andere visuele elementen het woordmerk niet raken. Dit scheidingsgebied is een 
minimum en moet waar mogelijk worden vergroot.

Woordmerk

1/4x

x

x
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1.4 Witruimte Het logo van Aardwarmte wordt steeds voorzien van een minimale hoeveelheid aan 
witruimte. Het geïsoleerde gebied zorgt ervoor dat titels, tekst of andere visuele 
elementen het logo niet raken. Dit scheidingsgebied is een minimum en moet waar 
mogelijk worden vergroot.

x

1/4x

Logo

1/2x 1/2x



Aardwarmte brand guidelines 1. Instituten 10

1.5 Incorrecte toepassingen Om de uniformiteit en sterkte van het beeldmerk, woordmerk en logo te behouden, is 
het belangrijk dat het gebruikt wordt binnen de parameters die zijn vastgelegd in de 
richtlijnen van dit handboek.

ban Rotatie ban Knijpen of strekken ban Schaduwen of andere effecten
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1.5 Incorrecte toepassingen Om de uniformiteit en sterkte van het beeldmerk, woordmerk en logo te behouden, is 
het belangrijk dat het gebruikt wordt binnen de parameters die zijn vastgelegd in de 
richtlijnen van dit handboek.

ban Andere kleuren ban Positief logo op een donkere achtergrond ban Woordmerk in een andere lettertype

aardwarmte



2. Kleurenpalet
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2.1 Kleurenpalet De merkkleuren worden gebruikt om toegankelijkheid, eenvoud en consistentie te 
bieden in alle merkcommunicatie.

exclamation-circle Belangrijk! De meeste kleuren zijn RGB-kleuren. Deze kleuren kunnen een licht   
      verschillend resultaat weergeven op geprinte afgeleiden.

RGB
CMYK
HEX
PMS

RGB
CMYK
HEX
PMS

RGB
CMYK
HEX
PMS

RGB
CMYK
HEX
PMS

RGB
CMYK
HEX
PMS

RGB
CMYK
HEX
PMS

0 0 0
50 40 40 100
#000000
Black

255 255 255
0 0 0 0
#ffffff
White

250 166 18
0 41 94 0
#faa612
Pantone 137 C

255 120 0
0 65 100 0
#ff7800
Pantone 151 C

224 0 51
0 99 73 2
#e00033
Pantone 185 C

—
—
—
—

WitZwart Oranjegeel Oranje Rood Gradatie (lineair of mesh)
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2.2 Hiërarchie Het is belangrijk om de regels van deze hiërarchie te volgen bij het creëren van 
merkcommunicatie om de merkconsistentie te behouden en toegankelijk te blijven 
voor alle mensen.

De primaire kleuren worden steeds gebruikt voor alle hoofdcommunicatie. 
Secundaire kleuren worden gebruikt om te variëren binnen het merk op vlak van 
subcommunicatie. Rood wordt alleen gebruikt als accentkleur of om aandacht te 
trekken voor call-to-actions op de website.

Primaire kleuren (60%) Secundaire Kleuren (30%)Mesh Gradiënt Accentkleur (10%)
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2.3 Kleurencombinaties Het is belangrijk om de regels van deze kleurencombinaties te volgen bij het creëren 
van merkcommunicatie om toegankelijkheid, eenvoud en consistentie te bieden in 
alle merkcommunicatie.

Wit op mesh gradatieZwart op wit Wit op zwart Rood op wit Wit op oranjegeel Wit op oranje



3. Typografie
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3.1 Lettertype Het lettertype voor Aardwarmte is Rubik. Het is krachtig en modern, doch 
toegankelijk. Dit lettertype is een gratis Google Font en bevat verschillende 
gewichten om de nodige flexibiliteit te bieden.

cloud-download-alt Download link: www.fonts.google.com/specimen/Rubik

abcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz
0123456789
!@#$%?&()

Rubik is een krachtig en modern 
lettertype met toegankelijke 
kenmerken. Het font is gratis te 
downloaden via Google Fonts.
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3.2 Toepassing Het is belangrijk om de regels met betrekking tot de typografie te volgen bij het 
creëren van merkcommunicatie om toegankelijkheid, eenvoud en consistentie te 
bieden in alle merkcommunicatie.

Interlinie
Tekstgrootte x1.2

Voorbeeld
Tekstgrootte: 70 pt
Interlinie: 84 pt

Interlinie
Auto

Voorbeeld
Tekstgrootte: 12 pt
Interlinie: 14,4 pt

The dark and mystic colors reflect Ash’s venered Czech ancestry, bringing to mind pleasant 
and yet untouched flowers of average size and average shape. The colors also echo the sun 
during summer solstice season, and the tan and blue of the Siberian summer.Solid Scots – 
Ashcroft Cot Typefaces are professionally engineered and maintained to provide the most 
comprehensive combination of weights, values, and styles across a given typeface.
A closely related imperial font family, also designed for use in scenarios involving extended 
product collections, is called Cot. (Unfortunately, Ashcroft Exo has not been designed yet.) 
Ashcroft is designed for both commercial and editorial use.

Speaking of styles, there aren’t many styles to see in both the product and editorial designs of 
the redesign. With so many elements going on, it’s easy to confuse and forget some of them. 
The product caps, for example, are very disjointed from each other. It’s like they are trying to 
be cool by visually adding different elements to them yet they are also trying to keep every-
thing in place. I also really dislike the formatting of the whole mess, where every word should 
be scraggly and off-center — which, obviously, it does help to keep the aesthetic lighthearted 
and fun but some of the formatting feels like it could have been done in the 20s with photos of 
children and cartoon characters.

There is also this pandering-to-customers aesthetic, which I think extends from the corpo-
rate materials into the stores as well. I’m not saying the products suck — I get that Ashford is 
a consumer product and that’s why the product is Ashford’s brand — but it’s so blatantly obvi-
ous and selling-point-y that it makes it seem as if Ashford is the biggest thing in life and these 
consumer products are just as good as their more well-paying professional counterparts. When 
I go to stores I am constantly trying to buy CDs or MP3 players, and when I’m not at a store I’m 
on a phone or on my desktop while watching a web cartoon.

So, yes, there is a light-modern-PCgraphics aesthetic going on but it’s going in the opposite 
direction of what I would have expected. The illustrations are my favorite part of this project.
I think they do a great job in interpreting what the products are but I really appreciate how 
good they look, especially when they fall on hard times.

Aardwarmte.
Duurzame
energie van
eigen bodem.

Body tekstTitel



Aardwarmte brand guidelines 3. Typografie 19

3.3 Office lettertype Voor standaard Microsoft Office documenten wordt Arial gebruikt als lettertype.
Dit mag alleen als de ontvanger niet beschikt over het Rubik lettertype.

abcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz
0123456789
!@#$%?&()

Arial is een modern sans-serif 
systeemfont dat enkel gebruikt wordt in 
Microsoft Office documenten wanneer 
de ontvanger niet beschikt over Rubik.



4. Iconografie
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4.1 Stijlbepaling Iconen zijn een universele beeldtaal. Iedereen begrijpt ze makkelijk door hun 
helderheid en eenvoud. Ze zijn verstaanbaar zonder woorden of foto en kunnen 
gebruikt worden in alle soorten media.

De iconen worden omringd door een cirkel en er is steeds sprake van het embleem 
op de achtergrond. Deze wordt in rood geplaatst met een opaciteit van 10%, en 
wordt telkens onderaan rechts gepositioneerd. De iconen hieropvolgend dienen als 
een leidraad voor het aanmaken van eventuele nieuwe iconen.

Hernieuwbaar Klimaatneutraal Milieuhinder-vrij Prijsstabiel



5. Merkelementen
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5.1 Passe partout Om de merkidentiteit te versterken, wordt er gebruik gemaakt van een passe partout. 
Hierbij wordt een deel uit het logo geabstraheerd tot een volle vorm, die dient als 
illustratiekader. Daarnaast kan het ook als volvlak — als visueel element, dienen voor 
tekst in te plaatsen.

VolvlakFotografieDestillatie

180° flip
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5.2 Grafisch element Vertrekkende vanuit het embleem wordt het grafisch element bepaald. Dit geeft het 
merk een extra laag. Het grafisch element is een negatieve uitgelijnde versie van het 
embleem dat 2 variaties bevat waarin warmte abstract wordt weergegeven. 

De uitgelijnde versie wordt enkel gebruikt wanneer alle merkelementen samenkomen 
en pas wanneer er voldoende ruimte voor is. De variaties worden alleen gebruikt 
wanneer er enkel tekst en kleur, in combinatie met het logo, op het vlak staat.

Versie 3Versie 2Versie 1



6. Gridsysteem
en composities
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6.1 Grid en formaat Om de merkconsistentie te bewaren wordt het basisgrid op een horizontale drager 
telkens onderverdeeld in 4 kolommen en 2 rijen, ongeacht het formaat.
De marges vergroten naargelang het formaat van de drager.
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6.1 Grid en formaat Om de merkconsistentie te bewaren wordt het basisgrid op een verticale drager 
telkens onderverdeeld in 2 kolommen en 4 rijen, ongeacht het formaat.
De marges vergroten naargelang het formaat van de drager.
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6.2 Toepassing De tekst staat steeds links uitgelijnd en in de linker bovenhoek. Het logo staat in de 
linker onderhoek en is de helft zo hoog als de marges. De passe partout staat rechts, 
wordt in de hoogte centraal op het vlak geplaatst, en raakt in de breedte het midden 
van het vlak.
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6.2 Toepassing De tekst staat steeds links uitgelijnd en in de linker bovenhoek. Het logo staat in de 
linker onderhoek en is de helft zo hoog als de marges. De passe partout wordt - 90° 
gedraaid, wordt in de breedte centraal op het vlak geplaatst, en raakt in de hoogte 
het midden van het vlak.

29



7. Beeldtaal
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7.1 Stijlbepaling Alle beelden moeten bijdragen aan een positief imago rond het nieuwe merk 
Aardwarmte. De beeldstijl is toegankelijk, straalt empathie uit en inspireert naar een 
duurzame toekomst. Dit op een consistente manier als onderdeel van de visuele 
identiteit. De beeldtaal wordt opgesplitst in 3 soorten: natuur, mens, site en proces.

Mens Site en procesNatuur
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