
Een unieke uitstraling maakt je zichtbaar.



Concept

•  Letter B
•  Klant
•  Ik
•  Mijn expertise
•  Extra
•  Duidelijk
• Creatief

Bij mij is de klant altijd koning. De eisen en wen-
sen van de klant staan ten aller tijden voorop. Dit 
vertaal ik naar een grafisch product en geef net 
iets extra’s. Wanneer de klant nog geen ideeën 
heeft ga ik graag sparren om deze boven water te 
krijgen. 

Klant + Bonnema



Uitwerking

Het logo is ontworpen doormiddel van een grid. 

Dit zorgt voor een flow in het beeldmerk en voor juiste 
witruimte tussen het beeld- en woordmerk. 

Zie hieronder de grid. 



Hieronder de motivatie hoe ik tot het ontwerp van het 
beeldmerk ben gekomen.

Nummer 1:  Staat voor de eisen en wensen van de klant.
Nummer 2: Staat voor het eindproduct dat ontstaan is 

door de eisen en wensen van de klant te ver-
talen naar een grafisch product.

Nummer 3:  Mijn expertise. 
Nummer 4:  De punt staat voor iets extra’s wat ik lever.
  Ook staat de punt  voor “Out of the ‘B’ox”.
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Tagline

‘‘Een unieke uitstraling  
maakt je zichtbaar’’

Met een tagline vertel je in 1 zin wat je betekend voor 
jouw klanten.

Ik maak onder andere huisstijlen, logo’s en drukwerk voor 
bedrijven. Ik wil bedrijven uniek en zichtbaar maken voor 
hun klanten / doelgroep. Daarom heb ik voor de onder-
staande tagline gekozen. 



Kleuren

Kleur is een krachtig middel voor visuele 
identificatie. Consistent gebruik van de 
identiteitskleur zal voor zichtbaarheid 
zorgen en zal vertrouwen creëren bij 
klanten. 

Blauw in combinatie met paars zorgt 
voor een unieke en zakelijke uitstraling.

Blauw staat voor:  
Fris, formeel, zakelijk, wijsheid, stabiliteit, 
betrouwbaar, waarheid, helderheid.

Paars staat voor: 
Luxe en uniek.
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Lettertype

Een lettertype is een krachtig middel van 
visuele identificatie. Consistent gebruik 
van het identiteitslettertype zorgt voor 
zichtbaarheid en uitstraling.  

Dit is een mooie grote 
duidelijk titel

Dit is het formaat voor subtitels. 
Het heeft een clean look en leest 
gemakkelijk.

Dit is perfect voor een alinea titel.

Dit is het zelfde als de tekst alleen dan dik gedrukt om de inleiding goed 
leesbaar te maken.

Dit is het formaat om alle tekst mee te schrijven. Het is een rustgevend lettertype 
en leest lekker weg. 

05
Montserrat Regular - 9 pt

04
Montserrat SemiBold - 9 pt

03
Montserrat SemiBold - 12 pt

02
Montserrat Medium - 20 pt

01
Montserrat Bold - 30 pt
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