
Richtlijnen - Hart voor de Zaak 
Logo en banner gebruik
Het Hart voor de Zaak logo is beschikbaar in diverse bestandsformaten. Hieronder staat een overzicht van de 
beschikbare bestandsformaten en voor welke doeleinden die gebruikt kunnen worden. 

.ai (Adobe Illustrator) en .eps (Encapsulated Post Script) bestanden
Dit zijn vector bestanden en kunnen worden geopend met grafische software. Deze logo’s zijn geschikt voor 
offline (drukwwerk) verwerking. Deze bestanden kunnen worden geschaald zonder aan kwaliteit te verliezen. 
Deze logo’s zijn beschikbaar in PMS (steunkleur) en CMYK (full colour).

.png (Portable Networks Graphic) bestand
Dit formaat wordt alleen gebruikt voor vertoning online (beeldscherm, powerpoint, broad-/narrowcasting). 
De .png 0072 dpi bestanden kunnen alleen klein online worden gebruikt. De .png 2400 dpi bestanden kunnen 
beperkt worden geschaald voor online gebruik. De .png logo bestanden zijn beschikbaar in RGB.

.jpeg (joint photographic experts group) bestand
Dit formaat wordt alleen gebruikt voor vertoning online (beeldscherm, powerpoint, broad-/narrowcasting). 
Een JPEG-bestand is pixels georienteerd en heeft slechts 8 bits per kleur (rood, groen en blauw). Een jpeg (of 
jpg) afbeelding heeft geen transparante, maar een witte achtergrond.

• Ruimte: het logo dient rondom geplaatst te worden 
met een vaste witruimte. Deze ruimte is gelijk aan de 
x-hoogte van het onderste woord van het logo. 
Binnen deze vrije ruimte mag geen ander logo, tekst, 
kleur of foto geplaatst worden.

Hart voor de Zaak - logo
Het logo is samengesteld uit een beeldmerk 
(hart met fakkel) en de tekst ‘Hart voor de Zaak’.
• Kleur: geheel rood (PMS 485 of CMYK 0-100-100-0 

of RGB 227-8-32 of #e30820).
• Formaat: het logo mag worden geschaald. Bij klein 

gebruik is de enige beperking de leesbaarheid.
• Positie: het logo wordt over het algemeen linksboven 

(informatief) of rechtsonder geplaatst (promotie). Het 
logo bij voorkeur plaatsen op een witte ondergrond.
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Maak de online banners, logo’s en de e-mail banner klikbaar door de volgende hyperlink achter het beeld te 
plaatsen: https://www.hartstichting.nl/hvdz


