Huisstijlhandboek 2020
Versie 1.7

Het logo
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Het Kubus logo mag
in monochroom
drukwerk afwijken
van de paarse kleur.

3
2
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Het logo
Het hexagon logo kent een monochrome afwerking zonder effecten en is eenvoudig te reproduceren is AI, ID of PSD.
Het logo representeert een 3D kubus zonder ribben en werd ontworpen door communicatiebureau Di-Visie te Cuijk.
Richtlijnen voor de opbouw van het logo
• de ronding in de letter -b- het middelpunt betreft;
• de letter -k- en -s- uitgelijnd zijn met de verticale zijden van het logo;
• de afstand van de letter -b- tot de onderste punt in het logo gelijk staat aan de hoogte van de ronding in de letter -bHet logo is monochroom paars. De merknaam en het logo zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar. De merknaam wordt
altijd geplaatst onder hexagon Uitzonderigen hierop zijn favicons en stijlelementen.
Het logo mag op paarse vlakken in het wit getoond worden.
Het logo, met uitzondering van favicons, wordt louter op een witte achtergrond of in afbeeldingen geprojecteerd en is
altijd duidelijk leesbaar. Wanneer de merknaam wordt genoemd in teksten zonder logo dan is de spelling met een hoofdletter. Het logo is verplicht in iedere commeriële uiting.

Het font in het logo

NEXA bold font
abcdefghijklmno
qrstuvwxyz

Het logo font
In het logo is gekozen voor het font NEXA afkomstig van designer Svetoslav Simov.
Alhoewel het font oorspronkelijk 16 styles en weights (8 recht en 8 italic) kent, is er bij Kubus gekozen voor het hanteren
van slechts 1 style; NEXA bold.
Nexa bold is gratis en rechtenvrij te verkrijgen op het internet en wordt gekenmerkt door een uitstekende leesbaarheid in
zowel web als print design.
Opbouw in het logo
Binnen Kubus beperkt NEXA zich enkel tot het weergeven van de merknaam onder het logo.
De merknaam in het logo van Kubus is gespeld in kleine letters.

Payoff, headers en algemeen drukwerk

Montserrat font
abcdefghijklmno
qrstuvwxyz
abcdefghijklmno
qrstuvwxyz

Payoff, headers en drukwerk: Montserrat font
Montserrat is een nieuwe libre sans tekst lettertype voor het web, geïnspireerd door de bewegwijzering gevonden in een
historische wijk van Buenos Aires. Het font werd ontwikkeld door designer Julieta Ulanovsk en is verkrijgbaar in 9 stijlen
waarvan Kubus zich beperkt tot het gebruik van:
• Regular
• SemiBold
Het font is kosteloos te downloaden en is tevens een vast onderdeel in Google Fonts.
Drukwerken
De vestigingsnaam en/of de naam van de vestiginghouder wordt getoond in Montserrat semibold, de overige
bedrijfsgegevens in regular.

Body font

Arial font
abcdefghijklmno
qrstuvwxyz
abcdefghijklmno
qrstuvwxyz

Algemene font in bodyteksten van email, online nieuwsbrieven, software en websites
Arial regular, bold en italic.
Arial is een van de meest gebruikte ontwerpen van de afgelopen 30 jaar. In 1982 werd Arial ontworpen door Robin
Nicholas en Patricia Saunders voor gebruik in een vroege versie van een IBM® laserprinter. Inmiddels is Arial een
wereldwijd begrip voor tekstuele inhoud geworden. Het gebruik van hoofdletters is toegestaan conform de regelgeving
Nederlandse Taalunie
De kenmerken van Arial zijn:
• Tijdloos
• Veelzijdig
• Uitstekende leesbaarheid
• Gestandaardiseerd

Kleurgebruik en -codes

Paars

Wit

CMYK: 75,85,0,0
PMS: 2098U, 2098C
RGB: 98,61,145
LAB: 34,34,-41
HSB: 266,58,57
HEX: 623D91
Oracal: 407 Deep Violet
RAL: 4008 Signal Violet

CMYK: 0,0,0,0
RGB: 255,255,255,
LAB: 100,0,0
HSB: 0,0,100
HEX: FFFFFF
Transparatie: tot 80% max

Transparatie: tot 80% max

Kleurgebruik
De primaire kleuren binnen de Kubus huisstijl zijn de kleuren paars en wit welke wordt toegepast op:
• Logo
• Tekstueel in headers, body en titles
• Vlakken en hexagonvormen

Kleurgebruik en -codes

Voorbeeld
Dit is een
voorbeeld tekst

Voorbeeld
Dit is een
voorbeeld tekst

Contentvlakken
Ter versterking van een uiting zoals website, folder, flyer, etc mag er gebruik worden gemaakt van contentvlakken.
Richtlijnen
De toegestane vormen van de contentvlakken zijn vierkanten, rechthoeken of hexagons. In hexagons is de tekst hierbij
altijd gecentreerd.
De toegestane kleuren zijn de primaire, secundaire of tertiaire kleur uit de huisstijl of, al dan niet doorschijnend, wit in het
geval van projecties op afbeeldingen.
De tekstkleur die mag worden gehanteerd zijn de primaire paarse kleur of een standaard witte kleur. Oranje wordt nooit
gehanteerd als tekstkleur muv links.
Vuistregel in fontkleur vs vlakkleur:
paars vlak - witte tekst - 100-80% transparantie van de paarse kleur op fotobestanden.
wit vlak - paarse tekst - 100-80% transparantie van de witte kleur op fotobestanden.
Op websites vormt de hexagon een terugkerend item als background voor gehighlighte uitingen.

De payoff

Montserrat semibold

Kubus. Vierkant achter uw zaak.
Arial bold

Kubus. Vierkant achter uw zaak.

De payoff
De payoff of slogan is een onlosmakelijk onderdeel van de huisstijl en dient te alle tijde in commerciële uitingen getoond
te worden.
Het primaire lettertype voor de pay-off is het font Montserrat.
In mailingen en software mag de pay-off ook getoond worden in het font Arial.
Richtlijn
In tegenstelling tot het voorgaande logo en payoff zoals tot 2017 werd gehanteerd, zijn slechts de -K- en de -V- geschreven in hoofdletters. Tussen “Kubus.” en “Vierkant achter uw zaak.” ALTIJD een spatie.
De payoff mag standalone ingezet worden ter versterking van de identiteit en de naamsbekendheid op de onderstaande
manieren:
• semibold
• semibold highlight

Disciplines van Kubus leden

Montserrat regular - horizontaal - 2 spaties tussenruimte

Administratie Belastingen Loonadministratie Onlineboekhouden Bedrijfsadvies

Arial bold - horizontaal - 2 spaties tussenruimte

Administratie Belastingen Loonadministratie Onlineboekhouden Bedrijfsadvies

Montserrat regular - verticaal
Administratie
Belastingen
Loonadministratie
Onlineboekhouden
Bedrijfsadvies

Arial regular - verticaal
Administratie
Belastingen
Loonadministratie
Onlineboekhouden
Bedrijfsadvies

Disciplines
De disiciplines van onze Kubus kantoren zijn onlosmakelijk deel van de huisstijl en dienen te alle tijde in commerciële
uitingen getoond te worden.
Richtlijnen
De disciplines mogen getoond in paars font of in wit font getoond op een paars contentvlak.
Het gekozen font voor de disciplines is primair Montserrat maar voor (online) software, nieuwsbrieven, mail of websites
mag uitgeweken worden naar Arial.
Bij horizontale opmaak altijd 2 spaties tussen de disciplines.
Bij horizontale opmaak altijd vergezeld van de slogan onder de disciplines.
Het staat de vestigingvrij om te kiezen voor een horizontale of verticale opmaak.

Emailhandtekeningen
Fijne dag,
Met vriendelijke groet,
[Naam + titel]
Kubus Adviseur

Kubus Vestigingsnaam
Straat + Huisnummer + Toevoeging
Postcode + Plaats
t 00000000000
m adres@kubus.nl
w domein.nl

becon 000000
kvk 00000000
btw NL000000000B00
iban NL00BANK000000000
ma - vr 00:00 - 00:00

Administratie Belastingen Loonadministratie Onlineboekhouden Bedrijfsadvies
Kubus. Vierkant achter uw zaak.

Disclaimer
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Kubus zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke
onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Kubus geen aansprakelijkheid aanvaarden,
evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht
(inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Kubus u dit bericht te verwijderen, eventuele
bijlagen niet te openen en wijst Kubus u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de
inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).
Denk om het milieu alvorens deze mail uit te printen. Dank u voor uw begrip.

Richtlijnen
Het is niet toegestaan om zelfstandig wijzigingen toe te brengen aan de elementen binnen de handtekeningen.
Eventuele pasfoto’s dienen getoond te worden tussen de afsluitende groet en de naam van het Kubus lid in een hexagon
vorm met een maximale afmeting van 93 x 107 pixels.
De scheidslijn tussen naam en bedrijfsgegevens is altijd aanwezig.
De handtekening is altijd opgemaakt in het unicode font Arial op 8pt.
De verplichte aanduidingen voor telefoonnummer (t), mailadres (m), website (w), becon, kvk, btw en iban altijd in bold.
De disciplines altijd met hoofdletter en twee spaties ruimte.
De handtekening is kant en klaar opgemaakt in Word en beschikbaar via de Kennis Kubus.

Impressies

Impressies

Autoraamsticker 60x20cm

Verjaardagskaart (.EML & .HTML)

Informatie Verjaardagkaart
De verjaardagskaart is geprogrammeerd in .eml (kant en klaar Outlook mail bestand) en .HTML (kant en klare html code
van de verjaardagkaart voor webbrowsers) en is
bedoeld voor klanten om per mail te versturen.
Het gecomprimeerde bestand van de kaart (.zip-bestand) treft u ter gratis download op de Kennis Kubus.

Eisen Kubus portretfoto voor commerciële doeleinden

Resolutie
• minimaal 2 megapixel, minimaal 300dpi
• bij voorkeur 85mm brandpunt / f1-5.6
Fotokwaliteit
• in kleur
• goedgelijkend
• natuurlijke weergave
• scherp, voldoende contrast en gedetailleerd
Achtergrond
• egaal of bokeh
• bij voorkeur licht
• geen kleurverloop
• voldoende contrast tussen hoofd en achtergrond
• geen tegenlicht situatie

Bril
• ogen volledig zichtbaar
• volledig doorschijnende glazen
• geen reflecties
• geen schaduw
Belichting
• gelijkmatig
• geen onder- of overbelichting
• geen schaduw/reflectie in het gezicht
• geen reflecties door accessoires
Postitionering
• Vanaf middel
• Gezicht bij voorkeur horizontaal gecentreerd
• Gezicht beslaat 1/3 van de foto vanaf bovenkant

Portretweergave
• Staand formaat

Houding
• Schouders gedraaid

Houding
• Schouders gedraaid

Uitdrukking gezicht
• recht in de camera kijken
• glimlach
• vriendelijke blik

Uitdrukking gezicht
• recht in de camera kijken met ogen open
• glimlach
• vriendelijke blik
Kleding
• representatief, bij voorkeur losjes zakelijk
• geen opzichtige/aanstootgevende kleding

Godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen
Om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen is het
uiteraard toegestaan om uw hoofd te bedekken.
Fysieke of medische redenen
Om fysieke of levensbeschouwelijke redenen is het
uiteraard toegestaan om uw hoofd te bedekken.

Huisstijlhandboek Kubus
Dit huisstijlhandboek is gemaakt in opdracht van Kubus en is tot stand gekomen in samenwerking met Kubus SMART.
Dit huisstijlhandboek is overhevig aan de regelsgeving van de Nederlandse Taalunie (bijlage) en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Informatie & vragen
Voor informatie of vragen met betrekking tot Kubus verwijzen wij u graag naar onze website www.kubus.nl.
Bij vragen over dit huisstijlhandboek of het gebruik van de in dit handboek getoonde logo vormen, beeldmerken en artikelen of de mogelijkheid naar het
gebruik of de verstrekking van andere artikelen dan wel diensten van Kubus, verzoeken wij u om gebruik te maken van het volgende mailadres; info@
kubus.nl.
Toestemming gebruik
Producten welke niet zijn opgenomen of afgebeeld in dit huisstijlhandboek dienen alvorens geproduceerd of gereproduceerd te worden eerst de goedkeuring te krijgen van Kubus. Zonder deze toestemming mag geen enkel item op welke manier dan ook worden voorzien van het logo of een uiting van de
Kubus gebruikt of gereproduceerd worden.
Alle uitingen dienen vooraf voorgelegd te worden aan het bestuur van Kubus waarna deze bepaalt of een item geschikt is/of voldoet aan de Kubus normen.
Copyright
Het Kubus beeldmerk is rechtsgeldig beschermd en eigendom van Kubus. Het beeldmerk mag zonder toestemming op geen enkele wijze gebruikt worden
dan wel gereproduceerd worden.

