
Huisstijlhandboek



Trekhaakmontage

Trekhaakmontage kent het vak van garagehouders en monteurs 
vanbinnen en vanbuiten. We weten wat voor hen belangrijk is. Wij zijn die 
betrouwbare partner, de ‘problem solver’, meer dan enkel leverancier. Een 
partij met specialistische kennis over trekhaken, kabelsets en toebehoren, 
die op alle vlakken ondersteunt. Van logistiek tot aftersales en van garantie 
tot claims. Trekhaakmontage ondersteunt garagehouders en monteurs bij 
het maken van de juiste keuzes voor hun klanten. Want een tevreden klant 
is een tevreden garagehouder.
 
In dit huisstijlhandboek treft u het logo, de icon, de kleuren, het lettertype en 
voorbeelden van signing die beschikbaar zijn. 
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Logo
We zijn trots op ons logo en we zorgen graag voor een consistente en 
herkenbare uitstraling. Gebruik ons logo, icoon, lettertype en kleuren 
daarom alleen zoals aangegeven. 

Primaire logo

Let op: het primaire logo mag alleen 
gebruikt worden in deze combinaties op 
de bovenstaande ondergronden. Voor 
elke andere ondergrond moet een van 
de andere toepassingen gebruikt 
worden.

Dark logo

Kan alleen worden toegepast op een 
lichte ondergrond indien het primaire 
logo niet gebruikt kan worden. Denk 
hierbij aan zwart-wit drukwerk.

Monochrome logo

Kan alleen worden toegepast op een
donkere ondergrond zoals hierboven
weergegeven. Dient ook toegepast te
worden bij het gebruik van wit-zwart
drukken.

Color background logo

Kan alleen worden toegepast op de
gekleurde ondergrond #213a7a & 
#0f1223.



Icon
We zijn trots op ons icoon en we zorgen graag voor een consistente en 
herkenbare uitstraling. Gebruik ons logo, icoon, lettertype en kleuren 
daarom alleen zoals aangegeven. 

Primaire logo

Let op: het primaire logo mag alleen 
gebruikt worden in deze combinaties op 
de bovenstaande ondergronden. Voor 
elke andere ondergrond moet een van 
de andere toepassingen gebruikt 
worden.

Dark logo

Kan alleen worden toegepast op een 
lichte ondergrond indien het primaire 
logo niet gebruikt kan worden. Denk 
hierbij aan zwart-wit drukwerk.

Monochrome logo

Kan alleen worden toegepast op een
donkere ondergrond zoals hierboven
weergegeven. Dient ook toegepast te
worden bij het gebruik van wit-zwart
drukken.

Color background logo

Kan alleen worden toegepast op de
gekleurde ondergrond #213a7a & 
#0f1223.
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Kleuren

Europa blue

CMYK  RGB
C 100%  R 33
M 85%  G 58
Y 20%  B 122
K 5%

#213A7A

Deep blue

CMYK  RGB
C 100%  R 15
M 90%  G 18
Y 50%  B 35
K 75%

#0F1223

Solid white

CMYK  RGB
C 0%  R 255
M 0%  G 255
Y 0%  B 255
K 0%

#FFFFFF

License Plate yellow

CMYK  RGB
C 0%  R 255
M 10%  G 222
Y 85%  B 0
K 0%

#FFDE00

Solid Metal black

CMYK  RGB
C 0%  R 35
M 0%  G 35
Y 0%  B 35
K 95%

#222323
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Gebruik logo
Het vaststellen van een minimale grootte zorgt ervoor dat de impact en de
leesbaarheid van het logo gewaarborgd blijven.

Het trekhaakmontage logo mag nooit kleiner 
dan 65px of 20mm worden toegepast.

Indien het logo in dit formaat wordt toegepast, wordt 
gebruik gemaakt van een variant met meer afgeronde 
hoeken.

Het trekhaakmontage pictogram mag
nooit kleiner dan 22px of 6mm worden
toegepast.

Indien het pictogram in dit formaat wordt toegepast, 
wordt gebruik gemaakt van een variant met meer 
afgeronde hoeken.

Clear space
De clear space van het logo en het pictogram is gelijk aan de grootte van
het logo. Met het groeien van het logo groeit de clear space mee.



Gebruik logo
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Het is belangrijk dat het uiterlijk van het logo consistent blijft. Het logo mag 
niet verkeerd worden geïnterpreteerd, gewijzigd of aan worden 
toegevoegd. Er mag geen poging worden gedaan om het logo op enigerlei 
wijze te wijzigen. De oriëntatie, kleur en samenstelling moeten blijven zoals 
aangegeven in dit document. Er zijn geen uitzonderingen.

Trekhaakmontage Logo Trekhaakmontage pictogram Verplaats de tekst niet boven het 
pictogram

Draai niet aan het logo of 
pictogram

Pas geen verloop of harde schaduw 
op het logo of pictogram toe

Wijzig de kleuren van het logo en 
het pictogram niet buiten de 
vastgestelde kleuren

Het logo mag op geen enkele 
manier worden verstoord of 
vervormd

Omlijn of creëer geen keyline rond 
het logo of pictogram

Wijzig niet de compositie van de 
tekst en het pictogram

Wijzig of vervorm het lettertype, 
woordmerk en het pictogram niet

Trekhaak
montage





Gebruik icoon
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Het icoon (de afgeronde zeshoek) mag ook gebruikt worden als vorm. 
Voorbeelden: foto op de homepage, in de vlag op de achtergrond, op de 
raamsticker



Typografie tekst
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Content Tekst: Poppins Regular
10pt - 0 spacing - Line height 12pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus.

Content Tekst: Poppins SemiBold
10pt - 0 spacing - Line height 12pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus.

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789 

Poppins Bold 

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789 

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789 

Poppins Bold (Subtitles)Poppins Regular (Subtitles



Typografie logo
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ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
0123456789 
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

Mont Heavy
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Voorbeeld signing- Vlaggen
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Voorbeeld signing- Roll-up banner



Voorbeeld signing - Raamsticker

Wij zijn 
aangehaakt bij
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