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1.0 INTRODUCTIE Welkom,
 
Dit huisstijlhandboek bevat de richtlijnen voor het gebruik van het logo van 
Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN). Met deze richtlijnen heeft 
iedereen die werkt met het logo van KWbN een houvast. Zo ontstaat er één 
eenduidige stijl voor zowel interne als externe communicatiemiddelen. 

Weet je niet zeker weet of je deze richtlijnen moet gebruiken, of heb je andere
vragen, stuur dan een mail naar: info@kwbn.nl.
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FACILITEREN

streepje dat de 
onderkast letter  
b optilt

VERBINDING

de connectie die 
zichtbaar wordt  
in de letter W

BEWEGING

de schuine lijnen 
naar rechts geven 
dynamiek

AUTORITEIT

eigenwijze en 
statige letter K

MOTIVATIE

diagonale strepen 
in de W en de N

BETROUWBAAR

gebruik stevige vormen

1.1 KERNWAARDEN LOGO

De kernwaarden van KWbN 
vormen de basis voor het ontwerp 
van het logo. In de weergave 
hiernaast zie je hoe deze verbeeld 
zijn in het nieuwe KWbN logo.

Overigens schrijven we de naam 
van onze organisatie voortaan 
met drie woorden: ‘Koninklijke 
Wandelbond Nederland’ of als we 
een afkorting gebruiken met een 
kleine letter ‘b’: ‘KWbN’. De reden 
is dat dit taalkundig ook de juiste 
spelling is. Deze schrijfwijze vind je 
ook terug in het logo.

INSPIRATIE

schuine hoek  
van het label

W VAN WANDELBOND

in het beeldmerk wordt de letter W benadrukt, 
omdat het wandelen centraal staat voor de KWbN
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2.1 HET KWbN LOGO

Het KWbN logo bestaat uit een 
label met een eigen letter. Bij 
voorkeur wordt het logo links 
geplaatst, grenzend aan de zijkant. 
Kan dat niet, dan mag het logo ook 
vrij in de ruimte worden geplaatst. 
Naast het logo in kleur, is er een 
variant in diapositief.
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2.2A VARIANTEN KWbN LOGO  

 UITGESCHREVEN GROEN

Naast het corporate logo is er ook 
een uitgeschreven variant. Deze 
kan gebruikt worden op middelen 
waarvan de gebruiker nog niet (zo 
goed) bekend is met KWbN. Ook 
van dit logo is er een diapositieve 
variant.
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2.2E VARIANTEN KWbN LOGO 

 ENDORSEMENT

Ben je als organisatie lid van 
KWbN, dan mag je ook het 
‘Aangesloten bij’-logo gebruiken. 
Deze is er met witte en met zwarte 
letters. Je kunt zelf bepalen, aan de 
hand van de achtergrond, welke 
variant het beste past.
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2.3 KWbN LOGO

 POSITIONERING

Het logo komt bij voorkeur links uit 
de pagina. De ruimte tot de marge 
is even groot als  de ruimte boven 
de letter K in het logo. De ruimte 
rechts is minimaal even groot als 
de hoogte boven de letter K in het 
logo is. 

NB. gebruik bij drukwerk de versie 
van het logo met afloop!

ruimte rechts = 
minimaal dezelfde 
breedte als hoogte 
boven het logo

het logo is aflopend

bovenruimte = 1x de hoogte boven de letter K  
tot de rand van het kader
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