
Hoe kan je jullie fl yers, website en actieborden er nou écht ‘World Servants’ uit laten zien? Dat kan natuurlijk door het logo te 
gebruiken, maar ook door de lettertypes, de horizon, de achtergrond patronen en het kleurenpalet. Het is niet alleen leuk om het 

er als ‘World Servants’ uit te laten zien, het is ook goed: hierdoor is World Servants steeds meer herkenbaar voor iedereen.

Er is goed nagedacht over 
de vormen uit het logo. 
Daarom komt het het best 
tot zijn recht wanneer 
deze er overal  hetzelfde 
uitziet. Je kunt het logo 
met of zonder vaandeltje 
gebruiken. Hiernaast vind 
je een aantal voorbeeden.

Hoe gebruik je het logo?

De kleur versie 
alleen gebruiken 
op een witte of 
beige achter-
grond

Het juiste logo Niet vervormen 
in de hoogte of de 
breedte

Geen elementen 
binnen het logo 
toevoegen.

ga
 mee met

Op een foto of gekleurde achtergrond 
het logo alleen in het wit of op een 
beige/wit label toepassen.

World Servants gebruikt verschillende kleuren, maar 
nooit allemaal tegelijk. De hoofdkleuren rood & beige 
kan je altijd gebruiken. Daarnaast kan je het groene óf 
het blauw palet erbij gebruiken, maar dat moet niet. Je 
gebruikt dus nooit rood, groen én blauw tegelijk.

let op: Gebruik rood alleen voor details, niet voor 
grote vlakken. Grote rode vlakken worden alleen voor 
communicatie over ‘Supporters’ gebruikt.

Welke kleuren gebruik je?

CMYK:
17, 2, 11, 0

RGB:
209, 229, 225

Hex:
#D3E4D0

CMYK:
50, 0, 34, 0

RGB:
124, 203, 184

Hex:
#7CCBB8

CMYK:
71, 0, 42, 0

RGB:
45, 187, 169

Hex:
#2DBBA9

CMYK:
0, 87, 74, 0

RGB:
239, 71, 69

Hex:
#EF4745

CMYK:
4 4 8 0

RGB:
241, 238, 230

Hex:
#F1EEE6

CMYK:
15 4 8 0

RGB:
213, 227, 228

Hex:
#D5E3E4

CMYK:
73, 4, 29, 0

RGB:
23, 179, 186

Hex:
#17B3BA

CMYK:
67, 29, 33, 10

RGB:
85, 138, 148

Hex:
#558A94

Hoofdkleuren: Ondersteuningskleuren:

Lato
Dit lettertype kan je als standaard lettertype gebruiken voor kleine kopjes en 
voor langere teksten. Je kunt ook andere diktes en en schuingedrukte versies 
gebruiken. Als dit lettertype niet beschikbaar is kan je ook Trebuchet MS 
gebruiken.

WC Mano Negra Bta Bold
Dit lettertype gebruik je voor belangrijke titels Je kunt deze beter niet 
gebruiken voor kleine kopjes direct boven een tekst, of voor lange zinnen.

Lettertypes
‘Ik heb zo veel van de

mensen geleerd’
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

voorbeeld

Door middel van de patronen kan je eenvoudig de ‘World Servants-stijl’ maken. 
Zorg er wel voor dat de teksten op de patronen nog goed te lezen zijn.

Patronen
In het logo zit bij ‘World’ een horizon verwerkt. Meegaan verbreedt je horizon. 
Deze horizon kan je ook op fl yers gebruiken, of zoals bovenaan dit document.

Horizon

Horizon mag op 
iedere hoogte worden 
geplaatst.

De kleuren van de 
horizon en de 
achtegrond mogen 
ook gewisseld 
worden.

Horizon mag niet 
samengedrukt of 
uitgerekt worden.

Er mag geen 
gekleurde horizon op 
een andere kleur 
staan.

Download logo’s, achtergronden en andere materialen op   worldservants.nl/huisstijl


