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Onze missie

Wij zetten ons in zodat Nederlandse 
veteranen het respect en de 
dankbaarheid vanuit de samenleving 
voelen die zij verdienen. 

Wij geven aandacht en bieden zorg 
als veteranen die nodig hebben. 
Wij bundelen daarvoor onze kracht, 
kennis en kunde met veteranen en 
met andere organisaties.
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Introductie

Deze styleguide geeft een overzicht van 
alle componenten van de visuele identiteit 
van het Nederlands Veteraneninstituut 
en gaat dieper in op het gebruik daarvan.

Het volgen van de richtlijnen zorgt voor 
een efficiënte en consistente uitvoering 
van de huisstijl. Dit document is bedoeld 
voor iedereen die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van communicatiemiddelen 
voor onze organisatie.

Mocht je vragen, wensen of suggesties hebben over de inhoud van deze styleguide neem dan contact 
op met de afdeling communicatie via XXXX@veteraneninstituut.nl of 0343 47 41XX.
Mocht je vragen, wensen of suggesties hebben over de inhoud van deze styleguide, neem dan 
contact op met de afdeling communicatie via info@nlveteraneninstituut.nl of +31 88 334 0050
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Veelgestelde vragen

Iemand vraagt me om 
ons logo. Welk bestand 
moet ik sturen? 
Voor gebruik 
buiten onze eigen 
communicatie middelen 
prefereren we het 
oranje, liggende logo.  
Zie pagina 11.

In onze eigen uitingen 
hebben we geen ‘vast’ 
logo, hoe moet ik dit dan 
toepassen? 
In onze communicatie 
gebruiken we beeldmerk 
en woordmerk los van 
elkaar. Zie de voor-
beelden op pagina 9.

De logoset bestaat uit 
heel veel bestanden, 
welke moet ik 
gebruiken?  
In de logoset vind je 
bestanden voor vele toe-
passingsmogelijkheden. 
Deze zijn beschreven op 
pagina 14 en 15.

Kan ik elke kleur oranje 
gebruiken?
Nee, onze oranje is een 
specifieke kleur en de 
toepassing ervan luistert 
nauw. Hoe je de kleuren 
gebruikt en hoe ze zijn 
opgebouwd vind je op 
pagina 17.

Ik heb het lettertype niet. 
Hoe kom ik hieraan?
Ons vaste lettertype 
Beatrice gebruiken 
we in al onze 
communicatiemiddelen.
Voor presentaties 
en correspondentie 
gebruiken we het 
systeemfont Arial. 
Zie pagina 19.
 
Hoe weet ik of een foto 
aan de huisstijl voldoet?
Voor fotografie hebben 
we geen uitgebreide 
richtlijnen opgesteld. 
Enkele vuistregels vind je 
op pagina 22.
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Logo

De veteraan staat centraal in alles wat we doen. 
Of het nu gaat om zorg of erkenning en waardering. 
Ons logo symboliseert geborgenheid en bescherming 
van de veteraan. Het heeft de vorm van een schild 
met een open en transparant karakter en kent een 
vormverwijzing naar heraldiek.
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Logo rationale

Rationale
Omarming 
veteraan

Beeldmerk Vormverwijzing
heraldiek
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Logo in eigen 
communicatie

Beeld-en woordmerk Het logo van het Nederlands Veteraneninstituut 
bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk. Door het beeldmerk en 
woordmerk als losse elementen in te zetten ontstaat er een 
dynamische stijl.

Het woordmerk bestaat uit 
onze naam, over drie regels 
gezet.  Omwille van evenwicht 
en leesbaarheid is de naam 
zonder beginkapitalen 
(hoofdletter) opgetekend en 
is ‘veteraneninstituut’ 
afgebroken zonder weergave 
van een afbrekingsstreepje. 

Het beeldmerk 
symboliseert geborgenheid 
en bescherming van 
de veteraan. Het heeft de 
vorm van een schild met 
een open en transparant 
karakter.

WoordmerkBeeldmerk
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Logo in eigen 
communicatie

Toepassing - In onze communicatie staat de veteraan centraal. Dit 
symboliseren we door het beeldmerk een prominente plek te geven. Het 
beeldmerk kan als een kompas naar de vier windrichtingen draaien. 
Hiermee tonen we onze flexibiliteit, dat we ons openstellen voor diverse 
geluiden en de verbinding zoeken. Ook refereert het aan de uitzendingen 
die over de hele wereld plaatsvinden.
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Plaatsingsprincipes

Do’s

n Gebruik bij voorkeur 
een oranje beeldmerk 
en woordmerk
n In geschreven 
teksten hanteren we 
wel altijd de schrijfwijze 
‘Nederlands 
Veteraneninstituut’ 
met beginkapitalen. 

A4- formaat
marge : 8 mm

Logo in eigen 
communicatie

2. Het woordmerk plaatsen we altijd linksboven 
of -onder. Op A4 formaat wordt het woordmerk  
bij voorkeur op 100% geplaatst (niet vergroot  
of verkleind). Bij formele uitingen is 75% ook 
toegestaan.

1. Het beeldmerk is vrij te plaatsen en verdient een 
prominente plek in de lay-out. Het wordt groter 
geplaatst dan het woordmerk en staat er los van. 
Het mag een foto overlappen maar dat hoeft niet. 

3. Het woordmerk en beeldmerk worden altijd in wit 
of oranje geplaatst, afhankelijk van het contrast met 
de achtergrond. 
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Logo’s in vaste 
verhoudingen

Logovarianten - Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk of wenselijk is 
om beeld- en woordmerk los van elkaar te plaatsen. Voor die gevallen 
zijn er vaste logo’s beschikbaar. Hierin zijn het beeldmerk en woordmerk 
in een vaste verhouding met elkaar gecombineerd.

Van deze vaste logo’s bestaan twee verschijningsvormen: een 
liggende en een staande. Het liggende logo heeft de voorkeur. 
Wanneer er alleen een smalle ruimte beschikbaar is kunnen we het 
staande logo gebruiken. 

Staand logoLiggend logo
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Proporties -  Het logo is geoptimaliseerd voor klein en voor groot 
gebruik. 

Boundingbox - Om het logo is een witruimte opgenomen waarbinnen
geen andere elementen geplaatst mogen worden (bijvoorbeeld bij het 
combineren met andere logo’s). Gebruik het kader als witruimte 
wanneer je andere elementen in de buurt van het logo plaatst.

Logo’s in vaste 
verhoudingen
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Do’s

n Zorg dat het logo niet 
te klein gebruikt wordt, 
gebruik je eigen 
inschatting.
n Gebruik de bounding 
box als witruimte als er 
andere elementen in de 
buurt van het logo 
geplaatst worden.
n Als er logo’s voor 
extern gebruik 
gevraagd worden is een 
logo in vaste verhouding 
de juiste keus.



Do’s & don’ts - Hieronder  enkele voorbeelden hoe wel 
en niet om te gaan met het logo.

Logo’s in vaste 
verhoudingen

Zorg altijd voor voldoende contrast met 
de achtergrond.

Zorg altijd voor voldoende contrast met 
de achtergrond.

Niet de letter van het logo aanpassen.Houd de verhoudingen intact.

Denk aan de leesbaarheid.Pas nooit de vorm  van het logo aan. Pas de kleur niet aan.Plaats het logo niet schuin.
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Logobestanden Druk werk CMYK -  In de logoset van het Nederlands Veteraneninstituut 
vind je verschillende varianten van het logo in verschillende 
bestandstypes en met verschillende kleuropbouw. De logo’s in de map 
‘drukwerk’ zijn bestemd voor druk- of printwerk. 

De beeldmerkset en woordmerkset zijn voor gebruik in de eigen 
communicatiemiddelen van het Nederlands Veteraneninstituut  
(zie pagina 8 t/m 10). 

De logoset bevat de logo’s in vaste verhoudingen die we extern  
inzetten of in situaties waarbij het niet mogelijk of wenselijk is om 
beeld- en woordmerk los van elkaar te plaatsen (zie pagina 11 t/m 13). 

Bestandstypen
eps - De .eps logo’s zijn vectorbestanden die in grafische bestanden 
verwerkt kunnen worden. Deze kunnen tot elk formaat vergroot worden 
zonder kwaliteit te verliezen (geen pixels in beeld).

jpg - De .jpg logo’s zijn pixelbestanden, deze kunnen niet ongelimiteerd 
vergroot worden.

Kleuropbouw
CMYK - Bij zogeheten ‘full color’ drukwerk worden alle kleuren 
opgebouwd uit de drukkleuren Cyaan, Magenta, Yellow en black.  
(K wordt gebruikt omdat de B teveel verwarring met Blue zou kunnen 
geven.) De CMYK logo’s zijn geschikt voor dit druk- of printproces.

PMS - Het kleursysteem Pantone Matching System (PMS) is gebaseerd
op een kleurenwaaier waarop  kleuren werden beschreven. Bij een 
drukker wordt een voorgemengde inkt in de pers gebruikt 
waarmee diepere, vollere kleuren te bereiken zijn dan met full
color drukwerk. De PMS logo’s zijn alleen geschikt voor drukwerk.
 

NLVI Beeldmerk 1 
Oranje CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 2 
Oranje CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 1 
Wit CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 2 
Wit CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 1 
Zwart CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 2 
Zwart CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 3 
Oranje CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 3 
Wit CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 3 
Zwart CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 4 
Oranje CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 4 
Wit CMYK
n eps

NLVI Beeldmerk 4  
Zwart CMYK
n eps

NLVI Woordmerk 
Oranje CMYK
n eps

NLVI Woordmerk 
Wit CMYK
n eps

NLVI Woordmerk  
Zwart CMYK
n eps

Beeldmerkset

Woordmerkset

NLVI L1 Liggend 
Oranje CMYK
n eps
n jpg

NLVI L1 Liggend 
Oranje PMS
n eps

NLVI L1 Staand 
Oranje CMYK
n eps
n jpg

NLVI L1 Staand
Oranje PMS
n eps

NLVI L2 Liggend 
Wit CMYK
n eps

NLVI L2 Staand  
Wit CMYK
n eps

NLVI L3 Liggend
Zwart CMYK
n eps
n jpg

NLVI L3 Liggend 
Zwart PMS
n eps

NLVI L3 Staand 
Zwart CMYK
n eps
n jpg

NLVI L3 Staand
Zwart PMS 
n eps

Logoset

Do’s

n Gebruik bij voorkeur 
een oranje logo.
Voor gebruik op een 
foto of gekleurde 
achtergrond is een wit 
logo beschikbaar. Let 
daarbij altijd goed op 
contrast en 
leesbaarheid!
Alleen als er geen 
kleurgebruik mogelijk 
is in een uiting pas je 
een zwart logo toe.
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Logobestanden Digitaal RGB - In de logoset van het Nederlands Veteraneninstituut vind 
je verschillende varianten van het logo in verschillende bestandstypes 
en met verschillende kleuropbouw. De logo’s in de map ‘digitaal’ zijn 
bestemd voor beeldschermtoepassingen. 

De beeldmerkset en woordmerkset zijn voor gebruik in de eigen 
communicatiemiddelen van het Nederlands Veteraneninstituut  
(zie pagina 8 t/m 10). 

De logoset bevat de logo’s in vaste verhoudingen die we extern  
inzetten of in situaties waarbij het niet mogelijk of wenselijk is om
 beeld- en woordmerk los van elkaar te plaatsen (zie pagina 11 t/m 13).

Bestandstypen
eps - De .eps logo’s zijn vectorbestanden die in grafische bestanden 
verwerkt kunnen worden. Deze kunnen tot elk formaat vergroot worden 
zonder kwaliteit te verliezen (geen pixels in beeld).

png - De .png logo’s zijn pixelbestanden, deze kunnen niet ongelimiteerd 
vergroot worden. De png-bestanden zijn ‘transparant’, hebben geen 
achtergrondkleur, in tegenstelling tot jpg-bestanden, die een witte 
achtergrond hebben.  

svg - De .svg logo’s in .svg formaat verdienen de voorkeur om te 
gebruiken voor de toepassingen die .svg bestanden aankunnen.  
Dit zijn vector-bestanden die tot elk formaat vergroot kunnen worden 
zonder kwaliteit te verliezen (geen pixels in beeld).

Kleuropbouw
RGB - Alle logobestanden voor digitaal gebruik zijn opgebouwd uit  
de beeldschermkleuren Rood, Groen en Blauw. 

  

NLVI L1 Liggend 
Oranje RGB
n eps
n png
n svg

NLVI L1 Staand 
Oranje RGB
n eps
n png
n svg

NLVI L2 Liggend 
Wit RGB
n eps
n png
n svg

NLVI L2 Staand  
Wit RGB
n eps
n png
n svg

NLVI L3 Liggend
Zwart RGB
n eps
n png
n svg

NLVI L3 Staand 
Zwart RGB
n eps
n png
n svg  

Logoset

NLVI Beeldmerk 1 
Oranje RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 2 
Oranje RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 1 
Wit RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 2 
Wit RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 1 
Zwart RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 2 
Zwart RGB 
n eps

NLVI Beeldmerk 3 
Oranje RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 3 
Wit RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 3 
Zwart RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 4 
Oranje RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 4 
Wit RGB
n eps

NLVI Beeldmerk 4  
Zwart RGB
n eps

NLVI Woordmerk 
Oranje RGB
n eps

NLVI Woordmerk 
Wit RGB
n eps

NLVI Woordmerk  
Zwart RGB
n eps

Beeldmerkset

Woordmerkset

Do’s

n Gebruik bij voorkeur 
een oranje logo.
Voor gebruik op een 
foto of gekleurde 
achtergrond is een wit 
logo beschikbaar. Let 
daarbij altijd goed op 
contrast en 
leesbaarheid!
Alleen als er geen 
kleurgebruik mogelijk 
is in een uiting pas je 
een zwart logo toe.
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Kleur

De kenmerkende hoofdkleur in onze stijl is een donkere 
oranje die refereert aan het nationale karakter van de 
krijgsmachten. Als stevige tegenhanger voor deze oranje 
gebruiken we warm antraciet. Wit tenslotte laat deze 
kleuren tot hun recht komen. 
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HEX #FF4B2D
CMYK 00 81 80 00 
PMS 7625 C

HEX #37373E
CMYK 73 64 52 58
PMS 4133 C

HEX #000000
CMYK 00 00 00 100
PMS Black C

HEX #FFFFFF
CMYK 00 00 00 00
PMS -

Kleur In onze identiteit maken we gebruik van vier kleuren.
Oranje is de beeldbepalende kleur in de huisstijl.

Oranje
Een donkere oranje is de hoofdkleur 
van onze stijl. Dit is de kleur waar we 
aan herkend worden. We gebruiken 
oranje om accenten te leggen en om - 
soms - met volle kracht mee uit te 
pakken.

Antraciet
Als stevige tegenhanger voor oranje 
gebruiken we een donkere grijze 
antraciet kleur. Dit is nadrukkelijk geen 
zwart. Deze kleur heeft warmte en 
diepgang die zwart mist. 

Wit 
Wit speelt een nadrukkelijke rol in 
het kleurenpalet van het 
Nederlands Veteraneninstituut. 
Wit laat de andere kleuren tot hun 
recht komen. Wit biedt het canvas 
voor de verhalen van de 
Nederlandse veteranen. 

Zwart 
Gebruiken we alleen 
voor het zetten van 
leesteksten en in 
correspondentie.

Do’s

n Wissel het kleurge-
bruik af, zet wit in als 
basiskleur.

n Houd het eenvoudig 
en clean, gebruik 
volvlakken oranje 
spaarzaam. 
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Typografie

Bij ons kun je als veteraan je verhaal vertellen. 
Leesbaarheid is daarom van groot belang. We beschikken 
over een huistijlletter die uitmuntend leesbaar is op zowel 
groot als klein formaat. Onze letter is onderscheidend en 
draagt bij aan een institutioneel karakter.
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Huisstijlletter - De Beatrice is onze huisstijlletter. Deze passen we toe in 
beeldbepalende communicatie-uitingen, voornamelijk in headings en 
grote teksten en buttons, voor on-en offline gebruik. De beatrice is een 
eigentijdse schreefloze letter met een institutioneel zakelijk karakter 
zonder haar sierlijkheid te verliezen. De beatrice heeft verschillende 
gewichten variërend van thin tot bold.

 

Typografie

Beatrice

Let op!

Voor het gebruik van 
font software is een 
licentie nodig. Een 
fontlicentie voor de 
Beatrice is verkrijgbaar 
bij font leverancier 
Village (vllg.com)

Bold

Semibold

Medium

Regular

Light 

Thin

De beatrice staat bekend 
om haar leesbaarheid, 
mede te danken aan de 
grote dik-dun verschillen 
in de lettervormen

Systeemletter Arial - Niet overal is het mogelijk onze huisstijlletter Beatrice  
te gebruiken. In onze correspondentie, in presentatieprogramma’s zoals  
MS PowerPoint of op andere plekken waar het font Beatrice niet beschikbaar  
is gebruiken we de systeemletter Arial als vervanger. 
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Broodteksten: Lettergrootte x 1,50 = Interlinie Titels : lettergrootte x 1,125 = Interlinie Subtitels Lettergrootte x 1,25 = Interlinie 

Verhoudingen - Voor een goede leesbaarheid van een tekst is de relatie 
tussen de grootte van de letter (corpsgrootte) en de regelafstand 
(interlinie) van groot belang. Hierbij gelden ook verschillende optimale 
verhoudingen voor verschillende tekstonderdelen zoals koppen, 
introteksten en body- of broodteksten. Voor een kop zorgt een kleinere 
interlinie voor een betere leesbaarheid, voor een broodtekst zorgt een 
grotere interlinie juist voor een betere leesbaarheid.

Typografie

Do’s

n Bovenstaande vuist-
regel kun je op alle 
soorten online en 
offline communicatie 
toepassen. Gebruik wel 
altijd je verstand en 
vooral je ogen.  
Specifieke middelen of 
uitingen kunnen om 
andere verhoudingen 
vragen.

n De leesbaarheid van 
een tekst wordt niet 
alleen door corps-
grootte en interlinie 
bepaald. Houd ook 
rekening met contrast, 
regellengte, schrijfstijl, 
tekstopbouw e.d. 

Formaat: A4
Titel: 53 pt corpsgrootte / 60 pt interlinie
Gewicht: Beatrice Medium

Formaat: A4
Subtitel: 20 pt corpsgrootte/ 25 pt interlinie
Gewicht: Beatrice Medium

Formaat: A4
Broodtekst: 10 pt corpsgrootte/ 15 pt interlinie
Gewicht: Beatrice Regular
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Fotografie

Fotografisch beeld speelt een belangrijke rol in de 
uitstraling van onze visuele identiteit. De veteraan 
staat centraal in onze communicate en dus ook in  
ons beeldgebruik.
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Fotografie Onze fotografie kenmerkt zich door een redactionele stijl. Ter ondersteuning 
van de verhalen van de veteraan maken we gebruik van eerlijke en 
optimistische portretten. Eerlijk in de zin van ongekunsteld en oprecht. 
Optimistisch in de zin van licht en positief. Het portret doet recht aan de 
veteraan. Ook voor beelden anders dan portretten gelden deze 
uitgangspunten.

Portretten ArchiefScenario’s

Foto: Erik Borst

Foto: Erik Borst
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Let op!

De in deze voorbeelden 
gebruikte fotografie 
zijn bedoeld ter illustra-
tie en zijn niet voor dit 
doel gefotografeerd. 
Ook zijn er geen af-
spraken gemaakt ten 
aanzien van gebruiks- 
of portretrecht. Deze 
afbeeldingen kunnen 
dus niet gepubliceerd 
worden.

Voor campagne-  of 
corporate fotografie 
zijn geen richtlijnen 
ontwikkeld. Hierin is 
meer mogelijk en kan 
van bovenstaande 
uitgangspunten - in 
overleg met de afdeling 
communicatie - 
worden afgeweken. 



Inspiratie voorbeelden

Op de navolgende pagina’s zijn enkele 
inspiratievoorbeelden opgenomen die de gewenste 
‘look and feel’ van onze visuele identiteit schetsen. 
Ze dienen als leidraad voor het ontwikkelen van 
specifieke communicatiemiddelen. 

Mocht je vragen, wensen of suggesties hebben over de inhoud van deze styleguide, neem dan 
contact op met de afdeling communicatie via info@nlveteraneninstituut.nl of +31 88 334 0050
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Let op!

De in deze voorbeelden 
gebruikte fotografie 
zijn bedoeld ter illustra-
tie en zijn niet voor dit 
doel gefotografeerd. 
Ook zijn er geen af-
spraken gemaakt ten 
aanzien van gebruiks- 
of portretrecht. Deze 
afbeeldingen kunnen 
dus niet gepubliceerd 
worden.
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Nederlands 
Veteraneninstituut
Willem van Lanschotlaan 1, 
3941 XV Doorn
Postbus 125, 3940 AC Doorn

+31 88 334 0050 
info@nlveteraneninstituut.nl
www.nlveteraneninstituut.nl


