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Basisprincipes

De Digihulplijn-merkidentiteit
In deze brand manual lichten we de basiselementen van  
de merkidentiteit van Digihulplijn toe. Ter inspiratie vind je ook een 
aantal voorbeelden.

Wat is een verbale identiteit?
• kenmerkende manier waarop Digihulplijn spreekt en schrijft
• opbouw, tone-of-voice (stijl/idioom) en inhoudselementen
• ontwikkelt zich op basis van uitgangspunten
 
De tone of voice voor Digihulplijn is toegankelijk en helder. Het moet 
voor de doelgroep duidelijk zijn en een welkom gevoel geven. Daarom 
werkt het niet om dubbelzinnige, cryptische of 'tongue-in-cheek' taal 
te gebruiken. 

Basisprincipes: 
write like someone is talking to you
• in dialoog
• gelijkwaardig
• geen standaardteksten

Checklist
     aanspreken met je/jij/jouw 
     vermijd zijn/worden/kunnen/zullen/gaan/willen
     schrijf compact – wat kan weg? 
     bevat het een 'call-to-action'?

Index

Het merk

• Basisprincipes
• Tone-of-voice 
 

De huisstijl

Voorbeelden



5

Boodschappen laten 
bezorgen via internet?

Digitaal lesgeven, 
hoe werkt dat?

Videobellen met 
de kleinkinderen?

Een e-mailadres 
aanmaken?

Veilig het 
internet op?

Lukt het 
niet online?

Social media 
gebruiken?

Index
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De huisstijl
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Logo
Het	logo	bestaat	uit	een	typografisch	woordmerk	en	de	
logo-vorm waarin 'Digi' staat.

woordmerk

logo-vorm
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Technische regels
Één logo
Het merk Digihulplijn heeft één logo, er zijn geen 
andere varianten en/of uitzonderingen.

Witruimte
Het logo heeft marges aan alle zijdes om er genoeg 
witruimte omheen te houden. Door deze vrije marge 
communiceert het logo krachtig en herkenbaar.

Correct gebruik logo
Het is enorm belangrijk om de identiteit in alle middelen 
consequent door te voeren. Daarom is een aantal regels 
voor het gebruik van het logo opgesteld. Het logo mag 
bijvoorbeeld niet in andere kleuren worden gebruikt 
dan aangegeven is in deze brand manual. Ook mag het 
logo niet scheef of in outlines geplaatst worden, zoals 
in de voorbeelden rechts op de pagina is gedaan.

Minimale marge

Dont's logo

50% van de hoogte van het
woordmerk 'Digihulplijn' is de vrije 
marge die rondom gebruikt wordt

50%

100%

minimale grootte 20 mm
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Kleurgebruik logo
De hoofdkleur van Digihulplijn is paars. Dit is ook de 
basiskleur voor het logo. 

Er is 1 logo uitvoering, die altijd op wit geplaats moet 
worden voor optimale leesbaarheid. om te voldoen aan 
de toegankelijkheidseisen. 

Het is niet toegestaan het logo op kleur ondergronden 
of in andere kleur combinaties te plaatsen
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Kleurenpalet
Het kleurenpalet van Digihulplijn is fris en kleurrijk. 
De hoofdkleur van Digihulplijn is paars. Oranje en 
turquoise zijn de steunkleuren.

Voor digitaal gebruik zijn de RGB-kleurcodes en 
hexadecimale waarden aangegeven. In drukwerk kan 
full color (CMYK) of Pantone gebruikt worden. Voor de 
Pantone-kleuren zijn zowel uncoated (U) als coated (C) 
aangegeven. 
 
Bekijk goed welke papiersoort je gebruikt - codes 
verschillen namelijk! 

We gebruiken geen transparanties in het kleurenpalet. 

Verhouding kleuren
Hieronder de correcte verhouding van toegepast 
kleurgebruik:

Paars
CMYK
75  100 0  0

RGB (#ff0000)
102  45  145

#662D91

Oranje
CMYK
0  75  73  0

RGB (#cde9ed)
241  94  61

#f25c40

Turquoise
CMYK
60  0  36  0

RGB (#000000)
101  197  180

#65C5B4
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Typografie
Het te gebruiken lettertype van Digihulplijn is 'Baloo 
Thambi 2'. Een moderne en vriendelijk ogende letter. 

Voor headings hanteren we een 'Semibold'-variant 
van lettertype Baloo en voor leesteksten de 'Regular'-
variant. Om quotes, statements of omschrijvingen extra 
te belichten, kunnen deze in 'Regular' geplaatst worden.
 
We lijnen de tekst links uit. In koppen en in leestekst. Dit 
geldt voor alle communicatie uitingen. Teksten staan 
altijd paar of zwart op wit.

Alleen grote koppen mogen als uitzondering ook in het 
oranje geplaatst worden.

Office documenten
In	Office-documenten	zoals	PowerPoint,	Word	of	Excel	
werken we met het systeemfont 'Arial' in 'Regular' en 
'Bold'.

Lukt het niet online?
Bel 0800 1508

Digihulplijn helpt 
je verder met 
allerlei digitale 
vragen, zodat 
iedereen online kan 
meedoen.

Baloo Thambi 2 Semibold – 90 pt

Baloo Thambi 2 Regular – 22 pt

Baloo Thambi 2 Semibold

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%^&*

Baloo Thambi 2 Regular

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%^&*

Baloo Thambi 2 Bold

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%^&*
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Beeldtaal
We	gebruiken	illustraties	om	op	grafische	wijze	ons	
verhaal te vertellen. In combinatie met toegankelijke 
copy	kan	onze	grafische	taal	een	iconisch	en	krachtig	
beeld vormen binnen de Digihulplijn stijl.

We	gebruiken	de	grafische	taal	niet	als	opvulling,	maar	
als aanvulling. Het moet daadwerkelijk wat toevoegen 
aan de context. Toepassingen hiervan zijn te vinden in 
hoofdstuk 'voorbeelden'.

Lukt het 
niet online?
Bel gratis 0800 1508
Eerste hulp bij digitale problemen
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Bij het maken van drukwerk zoals een whitepaper, brochure of factsheet hanteren we een vast 
grid	voor	de	plaatsing	van	het	logo	en	de	pay-off.	Dit	voorbeeld	is	gebaseerd	op	A-formaten.
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Bel gratis 0800 1508Bel gratis 0800 1508

E-mailadres
aanmaken?

we zijn er voor je

E-mailadres
aanmaken?

we zijn er voor je

Bij het maken van drukwerk zoals een whitepaper, brochure of factsheet hanteren we een vast 
grid	voor	de	plaatsing	van	het	logo	en	de	pay-off.	Dit	voorbeeld	is	gebaseerd	op	A-formaten.	
Onderstaand vind je een impressie van de plaatsing van titels en visuele elementen. 
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Videobellen
met kleinkind?

E-mailadres
aanmaken?

we helpen je verder we helpen je

Bel gratis 0800 1508 Bel gratis 0800 1508

Veilig bestellen
op internet?

we leggen het uit

Bel gratis 0800 1508

Bij het maken van drukwerk zoals een whitepaper, brochure of factsheet hanteren we een vast 
grid	voor	de	plaatsing	van	het	logo	en	de	pay-off.	Dit	voorbeeld	is	gebaseerd	op	A-formaten.	
Onderstaand vind je een impressie van de plaatsing van titels en visuele elementen. 
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Bel gratis 0800 1508 Bel gratis 0800 1508 Bel gratis 0800 1508

Videobellen
met kleinkind?

E-mailadres
aanmaken?

we helpen je verder we helpen je

Veilig bestellen
op internet?

we leggen het uit

Grafisch
De beeldtaal kan op verschillende manieren worden toegepast. 
Onderstaand zie je postervoorbeelden waarin het grid (zie p. 14) is toegepast. 
De horizontale witte banen kunnen worden geschoven en maken een dynamisch 
en	verrassend	beeld,	en	geven	meer	flexibiliteit	in	combinatie	met	copy.	
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Bel gratis 0800 1508

Veilig bestellen
op internet?

we leggen het uit

Bel gratis 0800 1508

E-mailadres
aanmaken?

we helpen je

Bel gratis 0800 1508

Videobellen
met kleinkind?

we helpen je verder

Grafisch
Door illustraties toe te passen op posters of andere uitingen krijgt het beeld een toegankelijk en vriendelijk gevoel.  
Dit kan worden uitgebreid door de kleuren paars, oranje en turquoise te gebruiken. 
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Vragen over je smartphone?
Wij staan voor je klaar!

Bel gratis 0800 1508

Videobellen met kleinkind?
Wij helpen je graag verder!

Bel gratis 0800 1508

Iets kopen op marktplaats?
Wij helpen je op weg!

Bel gratis 0800 1508

Social
De visuals hieronder zijn gemaakt voor Instagram maar zijn ook makkelijk door te vertalen naar o.a. Facebook of andere kanalen. 
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De Digihulplijn
Voor al je vragen
over online meedoen

Hoe werkt het? ContactVeelgestelde vragen

typ hier je vraag...

Bel 0800 1508

Veelgestelde vragen
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Welkom bij de 
Digihulplijn!

Welkom!
Hoe werkt de Digihulplijn?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

Voor welke vragen kan ik bellen?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla.

Voor al je vragen
over online meedoen
0800 1508

We helpen je graag verder online!  
bel ons op: 0800 1508
of ga naar: www.digihulplijn.nl
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Voor alle vragen 
over online meedoen

0800 1508
www.digihulplijn.nl

Bel gratis 0800 1508
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E-mail handtekening
Onder je naam komt altijd direct je functie. Onder je 
functie heb je de mogelijkheid om jouw vakgebied te 
benoemen. 

Arial Bold 13 pt
Arial Bold 11 pt

Arial regular 11 pt

Bold 11 pt. Regular 11 pt.
Bold 11 pt. Regular 11 pt.
Regular 11 pt.

Arial regular 11 pt.
Arial regular 11 pt.

Interlinie 
14 pt. 

30 px

100 px

Aziz Mulder
Community Manager

Op woensdagmiddag vrij

M 06 1234 9876
T  0800 1508
aziz@digihulplijn.nl

www.digihulplijn.nl

Jennifer Le Batonnier
PR Manager

ma-vr aanwezig

M 06 9876 3412
T  0800 1508
jennifer@digihulplijn.nl

www.digihulplijn.nl
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