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Richtlijn
en



Logo
Bree nodigt uit! Bree nodigt haar inwoners en bezoekers uit om zich 

te laten inspireren door de mooie natuur, het bruisende stadsle-

ven, vele evenementen ... Bree nodigt uit om gebruik te maken van 

haar dienstverlening, de stadsapp te ontdekken, de vele culturele 

activiteiten voor jong en oud te bezoeken, het aanbod voor jeugd 

en sport te ontdekken ... Bree nodigt uit om te genieten van de stad 

en ze verder te ontdekken als toerist of inwoner.  Uitnodigend, in-

spirerend en een vriendelijke glimlach ... dat is het gevoel dat het 

logo van stad Bree uitstraalt. De naam Bree is het beeldmerk van 

het logo. Gezellige en stijlvolle typografi e geeft vorm aan het logo. 

De letter ‘b’ is opgedeeld, dmv evenwijdige dynamische lijnen. Deze 

lijnen staan symbool voor de 5 invalswegen van Bree. Door het wegha-

len van de details in de letters vormen deze een geheel, een oppervlak-

te, een ruimte. Een ruimte waar het gezellig vertoeven is. Door enkel 

het accentueren van de letter ‘b’ met de diagonale lijnen wordt er 

duidelijk gemaakt dat Bree bestaat uit diverse deelkernen met hun 

invalswegen. Samen vormen zij  Bree in al zijn facetten. 
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Logo

5

Het basislogo in kleur dient gebruikt te worden waar mogelijk. 

De kleurversie mag enkel gebruikt worden op een witte achter-

grond. Voor plaatsing op een foto of gekleurde achtergrond is er 

de negatief versie voorzien. De aangeduide ruimte ‘X’ dient altijd 

gerespecteerd te worden als vrije ruimte rond het logo.

Basislogo

Logo zwart

Logo negatief



Logo zonder slogan
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Het basislogo zonder slogan mag enkel gebruikt worden wanneer het 

logo kleiner dan 3 cm breed wordt afgebeeld.

< 30 mm



Logo-icon
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Het logo-icon ‘b’ in kleur (goudgeel), zwart of negatief mag gebruikt 

worden in samenspraak met de communicatiedienst van stad Bree. 

Voor voorbeelden van gebruik van het logo-icons zie de layoutvoor-

beelden verder in deze gids. Het logo-icon in de goudgele kleur mag op 

een foto gebruikt worden indien de 2 elementen voldoende contraster-

en met elkaar. Indien dit niet het geval is, wordt de negatief versie ge-

bruikt.

Icon kleurversie

Icon zwart Icon negatief
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Bree/nodigt uit is het nieuwe basislogo dat ontwikkeld werd om de nieu-
we grafi sche identiteit van Stad Bree uit te drukken. Het wapenschild van 
Stad Bree blijft behouden voor alle offi ciële toepassingen die een wapen-
schild vereisen zoals akten, zegels, sommige vlaggen en de burgemees-
tersjerp. Voor alle andere externe communicatietoepassingen vervangen 
we het wapenschild door één van de nieuwe logo’s volgens onderstaande 
principes.  

In eerste instantie wordt het basislogo Bree/nodigt uit gebruikt om vorm 
te geven aan de communicatie van de administratieve stadsdiensten die 
niet onder AGB of Sociaal huis vallen.

Voor de (sub)organisaties AGB Bree en Sociaal Huis Bree zijn aparte afge-
leide versies van het basislogo ontwikkeld omdat zij hun eigen adminis-
tratieve identiteit hebben en door externen als dusdanig moeten kunnen 
herkend worden. Voor de logo’s Bree/AGB en Bree/sociaal huis wordt bij-
gevolg gewerkt met dezelfde kleurverhoudingen als het basislogo omdat 
ze als het ware het basislogo vervangen door hun eigen, specifi ek basis-
logo. De 3 logo’s hebben hebben in principe hetzelfde algemeen toepas-
singsgebied, waarbij ze telkens per algemeen eindproduct (briefomslag, 
mailhandtekening, naamkaartje, ...) de identiteit van de organisatie van de 
afzender aanduiden. Verder in deze huisstijlgids vind je enkele voorbeel-
den van toepassingen van de huisstijl voor deze afgeleiden in adminis-
tratieve documenten, zoals een briefomslag Stad vs. AGB vs. Sociaal huis. 
(= algemeen drukwerk).

Logostructuur stad Bree



Voor de afzonderlijke Breese vrijetijdsdiensten Sport, Cultuur en 
Jeugd zijn aparte afgeleide logo’s ontwikkeld die vooral dienen voor 
promotionele toepassingen zoals de facebookbanners, gebouwaan-
duidingen, gadgets, kledij, fl yers, affi ches, folders, brochures, ... 
(= specifi ek drukwerk). Deze vrijetijdsdiensten hebben ook de 
noodzaak om hun eigen identiteit kenbaar te maken aan eindge-
bruikers, maar hun werking blijft wel steeds onderdeel van één van 
de entiteiten/organisaties, met name Stad Bree of AGB. Voor deze 
‘dochterlogo’s’ wordt de secundaire kleur van de huisstijl gebruikt, 
omdat de logo’s dienstspecifi ek zijn en geen vervanging van één 
van de basislogo’s. Voor verdere toelichting over het kleurgebruik, 
zie p. 10 van deze huisstijlgids. Algemeen drukwerk gebeurt bijge-
volg steeds met één van de 3 basislogo’s, specifi ek drukwerk kan 
dan wel het afgeleide logo dragen. 

9

Logostructuur stad Bree (vervolg)



Voor de bibliotheek van Stad Bree is ook een aparte afgeleide van 
het basislogo ontwikkeld. Dit logo kadert in de offi ciële huisstijl en 
blauwe kleur van Bib Vlaanderen. Dit is een uitzondering binnen de 
huisstijl van Stad Bree.

Vrije varianten van de bestaande logo’s of nieuwe afgeleiden logo’s 
met andere subtekst zijn niet toegestaan. De logo’s mogen enkel in 
overleg en coördinatie met de communicatiedienst van Stad Bree 
gebruikt worden.
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Logo afgeleide bij de publicatie van deze huisstijlgids nog 
onder voorbehoud.
 

Logostructuur stad Bree (vervolg)
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Logostructuur stad Bree (vervolg)



Social media 

Voor het promoten van de social media toepassingen van stad Bree, 

(Facebook en de stads app) is er een compostitie op maat voorzien die 

gebruikt kan worden op de diverse toepassingen. Voor gebruik op een 

witte achtergrond is er de kleurversie voorzien. Voor gebruik op een 

gekleurde achtergrond of foto is er een negatief versie voorzien.
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Social media icon compositie kleur

Social media icon compositie negatief



NOTA: De kleuren afgedrukt in deze manual zijn niet kleurecht t.o.v. de 
aangegeven pantone-kleuren en kleurwaarden. Gelieve steeds gebruik te 
maken van de juiste kleurreferenties afhankelijk van de gebruikte toepassing.

Kleurgebruik
Voor de huisstijl van stad Bree is een hoofd- en secundaire kleur 
bepaald. De goudgele kleur is de hoofdkleur in de communicatie van 
de stad algemeen. De accentkleur hierbij is een frisse blauwtint.

Bij communicatie van stadsdiensten zoals jeugd of sport worden deze 
2 kleuren gewisseld. De blauwe kleur als hoofdkleur en de goudgele 
kleur als accentkleur.

Verder in deze huisstijlgids ziet u voorbeelden van het gebruik van 
deze kleuren.

Voor lopende teksten wordt donkergrijs, 80% zwart gebruikt.

PANTONE C 103
PANTONE U 606 
10c 10m 100y 20k
r196 g181 b23
c4b517  

OPGEPAST: voor coated en uncoated wordt een aparte pantonekleur gebruikt 
(bij de goudgele kleur). Ook zijn de cmyk-samenstellingen afzonderlijk bepaald en 
geen rechtstreekse omzetting van de pantone kleuren.

PANTONE 3125

85c 0m 18y 0k
r62 g169 b202
3ea9ca

  

0c 0m 0y 80k

r88 g88 b88
585858
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Fontgebruik
Voor de huisstijl van stad Bree zijn 2 fonts bepaald.

Voor alle grafi sche toepassingen wordt de font Conduit gebruikt met 

zijn verschillende stijlen. Voor offi ce-toepassingen zoals Word, mail, 

Powerpoint, ... word de font Euphemia gebruikt.

FONTGEBRUIK IN LAYOUT VAN DRUKWERKEN EN ANDERE GRAFISCHE UITINGEN.

Conduit ITC light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

Conduit ITC medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

Conduit ITC bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

Conduit ITC light italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

Conduit ITC medium Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

Conduit ITC bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

FONTGEBRUIK IN OFFICE TOEPASSINGE (WORD, POWERPOINT, ...) EN ONLINE TOEPASSINGEN

Euphemia regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@

Euphemia italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789 &“”‘’()�!?ç%*.,;/:=+-$#@

Euphemia bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 &“”‘’()§!?ç%*.,;/:=+-$#@
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Beeldgebruik
Voor het beeldgebruik worden er in de huisstijl bij voorkeur levendige 

foto’s gebruik met waar mogelijk mensen in beeld. Een blik of lach zegt 

veel meer dan enkel de registratie van onderwerpen. Zie moodboard 

voor de gewenste sfeerschepping.
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Toepassingen

Belangrijke melding:

De afbeeldingen in deze huisstijlgids mogen niet uit deze pdf 

gebruikt worden voor layout of drukwerk. Technisch drukklare 

bestanden zijn hiervoor apart voorzien. De afbeeldingen in 

deze huisstijlgids zijn slechts previews, niet voor gebruik.



Briefhoofd
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Formaat: A4 (297 mm x 210 mm)

Drukkleuren: 2 pantonekleuren

PMS 606 U + PMS 3125 U

Fonts: Conduit Light

Schaal 75 %

Stad Bree / Vrijthof 10 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be 



Briefhoofd
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Schaal 75 %

Stad Bree / Vrijthof 10 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be 

 {VOORNAAM}  {ACHTERNAAM}  
{Straatnaam}  {Nr.}  
{Postcode}  {Stad}   

{NAAM DIENST}   
{Straatnaam}  {Nr.}   
{Postcode}  {Stad}   
{Tel.}   
 

{Datum}    
  

 Betreft: {Vul hier het onderwerp van de brief in}  
 
 

Beste, 
 
Consequi digendit ut illigendis ipidendae plibus, quibea deres as am inctis explis et veliquas mosam et 
esciatusam enet ut escim aut doluptas reptat estiundebit autet id que non ratiis dolluptiae quasped el 
exerero modis nihil maior sitiata erfero qui vit ad magnis cuptas es aliquiat es quiatem idis a commoditio 
endam utatemp ererum inverum undi dollatur, sit, occulpa cum sincture res dolorer ciliae estrum cum 
harcimod eic temporem senimint molutec turesequam, corectum est, ullendi teseque nullab init reperferfero 
int el mint utem facest doloriam voluptatin reria volor sum et verror milit dolore volendit fuga. Ut ex 
excepe ium doluptassi optur solupta tendaer epratus et lab illest lacerum volloressed excere reris incia cus 
adi omnim qui optasi idem eseque litas es accus volupta tectia imos aut occae expe sita qui tota niminul 
paribus moluptur? Occus, quuntis quundi dolupit, que pro cuptam, sitatias molupta sperit qui dolorenia 
nate quid ut qui occuptatecte nobis dolor sundani rectisim esserit as volupta vellabore consequis se etur, 
qui con num hariatum que alicilignati im nonsedi audandamus, con eos am es pratus audioss itatius. 

Abo. Nem rempernatur? Tectius sedit, optatur? Itatinc iminciet aut aut pa quas mil ipsandignis sunt.  

 

namens secretaris, burgemeester en schepenen 

 
 



Volgblad
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Formaat: A4 (297 mm x 210 mm)

Drukkleuren: 1 pantonekleuren

PMS 606 U

Schaal 75 %

SIMPELWEG VEELZIJDIG



Omslagen
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Drukkleuren: 2 pantonekleuren

PMS 606 U + PMS 3125 U

Fonts: Conduit Light

Schaal 70 %

Schaal 70 %

Vrijthof 10 / B-3960 Bree

Vrijthof 10 / B-3960 Bree



Omslagen
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Schaal 40 %

Formaat: 420 x 280 mm 

Drukkleuren: 1 kleur

Zwart

Fonts: Conduit Light

Balgomslag bruin

Vrijthof 10 / B-3960 Bree



Groetenkaart
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Formaat: 210 x 100 mm

Drukkleuren: 2 pantonekleuren

PMS 606 U + PMS 3125 U

Fonts: Conduit Light

Schaal 75 %

Stad Bree / Vrijthof 10 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be 

Met vriendelijke groeten,



Naamkaartje
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Formaat: 85 x 55 mm

Drukkleuren: 2 pantonekleuren

PMS 606 U + PMS 3125 U

Fonts: Conduit Light, Light Italic & Bold

Schaal 100 %

Stad Bree / Vrijthof 10 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be 

Liesbeth Van der Auwera / Burgemeester

liesbeth.vanderauwera@bree.be



Notablok A4
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Formaat: 210 x 297 mm

Drukkleuren: 1 pantonekleuren

PMS 606 U + PMS 3125 U

Schaal 75 %



Notablok A5
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Formaat: 148 x 210 mm

Drukkleuren: 2 pantonekleuren

PMS 606 U + PMS 3125 U

Schaal 100 %



Presentatiemapje A4
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Formaat: A4+

Drukkleuren: 2 pantonekleuren

PMS 103 C + PMS 3125 C

Fonts: Conduit Light

Stad Bree  /  Vrijth
of 10 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be 



E-mail handtekening
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Tine Meus
Dienst communicatie
Stad Bree / Vrijthof 10 / 3960 Bree
t. 089 84 85 00
stad@bree.be / www.bree.be 

Tine Meus
Dienst communicatie
Stad Bree / Vrijthof 10 / 3960 Bree
t. 089 84 85 00
stad@bree.be / www.bree.be 



Powerpointtemplate
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Intropagina

Titelslide

Tekstslide



Facebookomslag 
en profi elfoto
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Uitnodiging A5

30

Uitnodiging 
Halloweentocht

1 november 2017

Stad Bree  /  Vrijthof 10 / 3960 Bree
 t. 089 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be 

Wij nodigen je graag uit voor de  
Halloweentocht op 1 november 2017

Xerit liquunt. Fugit voluptae dunt landerrorior aperempos 
rehent aperit aut a volor sintiam ad moluptatin consedici 
omnihilibus.

Nonsend itatem la sim volor sitatur molor adistio mintor sa consequam, 
etur remolupta plic tore cus explit, que ipienda nducilit, conseca borundit 
auditi doluptatur?
Quia sequid molorruptat parum dignatus acculparum nem reri ut utem. 
Ita nonsequi nobisitenda vent que dic test aditatium, aut ullabori nonsero 
et la necum et harum des explabo repudic te



Uitnodiging Amerikaans formaat
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22 april 2018
Opening toeristisch seizoen

22 april 2018
Opening toeristisch seizoen

Stad Bree / Vrijthof 10 / B-3960 Bree
t. 089 84 85 00 / stad@bree.be / www.bree.be

Xerit liquunt. Fugit voluptae dunt landerrorior aperempos 
rehent aperit aut a volor sintiam ad moluptatin consedici 
omnihilibus. Nonsend itatem la sim volor sitatur molor adistio mintor 
sa consequam, etur remolupta plic tore cus explit, que ipienda nducilit, 
conseca borundit auditi doluptatur? utem. Ita nonsequi nobisitenda.



Affi che
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Opening 
toeristisch seizoen
zo 22 april 2018

Lorum ipsum odit et upTo il etur, uteni-
mu scietureris nos expernam Ovidenim 
oluptat urernate pelectur, saOptas ressit 
et, cum que voloriberae ium alita velit 
erspera erferes exerum nonsectem qua-
tiur?



Shopping bag
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Drukkleuren: 1 pantonekleuren

PMS 606 C



Trouwboekje
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Vlaggen
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Cover stadsmagazine
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S TA D S M A G A Z I N E  B R E E  /  N R .  1  /  J A A R G A N G  1  /   E D I T I E  S E P T E M B E R  2 017  

Nieuw stadslogo 

toegelicht

3

Start cultureel 

seizoen ‘17-’18

8
Spaghetti 

carbonara van 

Senz’Altro

11



Diensten divers

37

Bij het ontwerp van affi ches, uitnodigingen, ... voor activiteiten van de  

diensten zoals sport en jeugd worden de basis- en secundaire kleuren 

omgewisseld. Het blauwe is hier de hoofdkleur, het goudgele de 

accentkleur. Op deze en de volgende pagina zijn enkele voorbeelden 

van deze toepassing gevisualiseerd. 

S P ORT

Kom naar 
de atletiekdag!
Za 9 september 2017

www.bree.bewww.bree.be

Lorum ipsum odit et upTo il etur, utenimu scietureris nos expernam 
Ovidenim oluptat urernate pelectur, saOptas ressit et, cum que vol-
oriberae ium alita velit erspera erferes exerum nonsectem quatiur?



Diensten divers
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J EU G D

Wil je een jeugdhuis
opstarten?
Neem contact op 
met de jeugdienst!



Administratieve varianten

39

Bree AGB en Bree Sociaal Huis heeft zijn eigen administratieve docu-

menten. De communicatiedienst beschikt over de templates van deze 

documenten. Hier beneden vindt u alvast een voorbeeld van deze 

toepassingen. Vrije varianten zijn niet toegelaten.

Autonoom Gemeentebedrijf B
ree 

Witte
 Torenwal 23 bus 1 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 23 / agb@bree.be 

Witte
 Torenwal 23 bus 1 / B-3960 Bree

Bij de publicatie van deze huisstijlgids was deze layout nog onder voorbehoud.

 



Administratieve varianten
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Openingstijden: elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
Dinsdag van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
Woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Sociaal Huis Bree / Peerderbaan 37 / B-3960 Bree

t. 0
89 84 85 50 / ocmw@bree.be / ocwm.bree.be 

Erkenningsnummer schuldbemiddeling: 14AB/74/98/033
IBAN: BE79 0910 0098 9833 / BIC: GKCC BE BB

Peerderbaan 37 / B-3960 Bree

Bij de publicatie van deze huisstijlgids was deze layout nog onder voorbehoud.

 



Layout



Layoutelementen

42

27,5°
De hoek 27,5° is een rode draad doorheen de huisstijl van stad 

Bree. Deze hoek is afkomstig uit het logo. Door het consequent 

gebruik van deze specifi eke hoek/schuinte, zullen de verschil-

lende communicatiemiddelen van de stad harmonieus bij elkaar 

passen.

Een rechthoek met afgesneden hoekje is een element dat in 

de layout fl exibel kan ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn 

zichtbaar in deze huisstijlmanual. Het afgesneden hoekje heeft 

ook de hoek van 27,5°.

OPGELET: Wanneer je dit vlakje gaat schalen dan verandert de 

hoek. Het vakje kan aangepast worden dmw de tool  ‘witte pijltje’ 

in InDesign, de punten onderaan en rechts apart te selecteren en 

enkel deze te verplaatsen in de juiste positie.

Een paginavullend beeldkader met een schuine bovenzijde van 

27,5°. Deze kan gebruikt worden met of zonder de transparant 

witte banden. Het beeldvlak mag variabel in hoogte gebruikt 

worden. Voor gebruik van deze elementen, zie voorbeelden in 

deze huisstijlmanual en de beschikbaar gestelde ontwerptem-

plates.



Voorbeelden juiste toepassing 
van de huisstijl

43

Opening 
toeristisch seizoen
zo 22 april 2018

Lorum ipsum odit et upTo il etur, uteni-
mu scietureris nos expernam Ovidenim 
oluptat urernate pelectur, saOptas ressit 
et, cum que voloriberae ium alita velit 
erspera erferes exerum nonsectem qua-
tiur?

22 april 2018
Opening toeristisch seizoen

J EU G D

Wil je een jeugdhuis
opstarten?
Neem contact op 
met de jeugdienst!

De layoutvoorbeelden die gebruikt zijn in deze huisstijlmanual zijn beschikbaar gesteld als ontwerptemplates. 

Deze InDesign bestanden kunnen als basis gebruikt worden bij de start van een nieuw ontwerp.



Voorbeelden foute toepassing 
van de huisstijl
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Opening 
toeristisch seizoen
zo 22 april 2018

Lorum ipsum odit et upTo il etur, uteni-
mu scietureris nos expernam Ovidenim 
oluptat urernate pelectur, saOptas ressit 
et, cum que voloriberae ium alita velit 
erspera erferes exerum nonsectem qua-
tiur?

22 april 2018
Opening toeristisch seizoen

J EU G D

Wil je een jeugdhuis
opstarten?
Neem contact op 
met de jeugdienst!

www.bree.be/jeugd

✖

✖

✖

Hoek is niet gelijk aan 27,5°.
Streepjes motief is te fi jn. Zie de voorbeelden 
en aangeleverde templates voor de juiste verhouding.

De vorm met afgeronde hoeken is niet conform de huisstijl. Zie de voorbeelden en aangeleverde templates voor 
de juiste verhouding.

Gebruik van kleuren die niet conform de huisstijl zijn.
Tekst contrasteert niet op foto.
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