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De huisstijl
Logo met baseline in zes versies – basismodel
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Het basislogo van Fedict omvat drie elementen. 

Het letterwoord ‘Fedict’, de baseline ‘e-novating 

government’ en de dynamische kubus. Het 

gebruik van het letterwoord en de baseline zijn 

vast, de kubus zelf bestaat in 6 versies en mag 

naar willekeur gebruikt worden. Dit basislogo 

krijgt de voorkeur boven alle andere varianten. 

Enkel indien de toepassing van het basislogo niet 

mogelijk is, kan beroep gedaan worden op de 

daartoe voorziene variant. 
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Logo met baseline in zes versies – variante 1
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Van het basislogo wordt een zwart-wit variante 

voorzien. De grijswaarden zijn tinten van zwart. 

Dit logo kan dus gedrukt worden in één kleur.  

Bij 4-kleurendruk gaat de voorkeur altijd uit naar 

het basislogo, met een enkele uitzondering: 

wanneer de achtergrond oranje is, gebruiken we 

deze variant.  

Dit logo kan nooit hertekend of gewijzigd 

worden. De kleuren moeten worden 

aangehouden. 
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Logo met baseline in zes versies – variante �
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Van het basislogo wordt een variante voorzien 

om te gebruiken op achtergronden waar het grijs 

onzichtbaar of moeilijk leesbaar zou worden.  

De grijze letters worden wit. 

Dit logo kan nooit hertekend of gewijzigd 

worden. De kleuren moeten worden 

aangehouden. 



10

De huisstijl

Logo met baseline in zes versies – variante �
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Van het basislogo wordt een negatief-variante 

voorzien om te gebruiken op achtergronden waar 

het logo anders onzichtbaar of moeilijk leesbaar 

zou worden. Dit geldt voor toepassingen in zwart-

wit waar met een grijze of zwarte achtergrond 

gewerkt wordt. 

Dit logo kan nooit hertekend of gewijzigd 

worden. De kleuren moeten worden 

aangehouden.
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Logo zonder baseline
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Van het basislogo wordt een vereenvoudigde 

versie voorzien waarbij de baseline wegvalt en de 

kubus de bovenhand neemt. Dit logo mag enkel 

gebruikt worden wanneer het gebruik van het 

basislogo niet mogelijk is. Wanneer de hoogte 

van het logo in de toepassing kleiner is dan 12 

mm wordt deze variant sowieso gebruikt. Er 

wordt ook een zwart-wit versie voorzien evenals 

een versie die geschikt is tegen een grijze achter-

grond. 

Dit logo kan nooit hertekend of gewijzigd wor-

den. De kleuren moeten worden aangehouden.
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De huisstijl

Subbrand logos - Fedict Select

Naast het logo met en zonder baseline, zijn er ook twee subbrands voorzien: Fedict 

Select en Fedict Shared Services. Ook van deze twee subbrands bestaan dezelfde  

varianten als van het logo met baseline, zowel in zwart-wit als negatief, telkens met de 

kubus in zes standen. 
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De huisstijl

Subbrand logos - Fedict Shared Services
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De hoogte van de onderkast geeft de ruimte van vrijwaring aan. Deze vrijwaring geldt voor alle varianten van het logo. 

De huisstijl

Vrijwaring
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Plaatsing en grootte van de kubus

De kubus moet altijd dezelfde breedte hebben bij het draaien. De breedte wordt bepaald op basis van de afstand tussen de letters ICT. 

Het middelpunt van de kubus bepaalt de afstand tot de tekst.

breedte kubus = breedte beentjes ICT
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Bij voorkeur wordt het logo gebruikt op een 

witte achtergrond. Andere contrasterende 

achtergronden zijn mogelijk. Indien dit niet 

mogelijk is (bijvoorbeeld voor oranje, zwarte of 

grijze achtergronden), zijn er varianten voorzien.

De huisstijl

Gebruik van het logo
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Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 

foutief gebruik. De richtlijnen geven 

duidelijk aan wat wel en niet kan. Andere 

wijzigingen en/of varianten van het logo zijn 

niet toegestaan. 

een kader trekken een wit vlak op andere achtergrond

te drukke achtergrond onvoldoende contrast 

de kubus verplaatsen andere kleuren geven

het logo hellen

De huisstijl

Voorbeelden van foutief gebruik
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CMYK
0-60-100-0

RGB
255-115-0

Pantone
151 C

CMYK
0-48-80-0

RGB
253-149-55

Pantone
80% 151 C

CMYK
0-36-60-0

RGB
247-181-112

Pantone
60% 151 C

CMYK
10-10-30-60

RGB
123-120-103

Pantone
408 C
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Kleuren: Primaire kleuren   I  Secundaire kleuren

CMYK
100-60-0-0

RGB
53-93-164

Pantone
301 C

CMYK
75-0-90-0

RGB
106-166-76

Pantone
362 C

RGB
77-129-189

Pantone
279 C

CMYK
50-0-100-0

RGB
162-189-48

Pantone
376 C

CMYK
80-40-0-0
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Het lettertype van het logo is SF New Republic

Voor publicaties op corporate niveau wordt gebruik gemaakt van Frutiger voor de bodytekst en SF New Republic 

voor titels. Dit geldt voor alle drukwerken en publicaties. Voor intern gebruik wordt gewerkt met Trebuchet MS, 

een lettertype dat standaard voorhanden is in programma’s voor tekstverwerking, webpublicaties en presentaties. 

SF New Republic the quick brown fox jumps over the lazy dog

 THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

Frutiger the quick brown fox jumps over the lazy dog

 THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

Trebuchet MS the quick brown fox jumps over the lazy dog
 THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

De huisstijl

Lettertype
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Kubus
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De kubus bestaat in zes verschillende varianten of standen. 

Het basislogo kan eender welk van deze standen bevatten. 

We reiken deze versies van de kubus ook los van het logo 

aan. Zodoende kan de kubus als extra element gebruikt 

worden in de vormgeving. Opgelet: de zes versies kunnen 

vrij gebruikt worden, maar aan de vorm en de opbouw van 

de kubus mag niet geraakt worden. Het gebruik van de 

oranje kubus is aangewezen. Enkel indien dit niet mogelijk 

is, kunnen de andere varianten gebruikt worden. 
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