
GEBRUIK HUISSTIJL ONDERNEMERS 



basislogo voor combinatie met ondernemerslogo 

basislogo met pay off

basislogo met pay off en seizoensicoon.

Het basislogo beweegt mee met de seizoen en kan per 
seizoen worden aangevuld met een seizoensicoon.

basislogo met pay off ‘all season’ 
seizoensicoon en activiteitenicoon.

Deze variant wordt ingezet bij offline uitingen die 
langer meegaan dan 1 seizoen. 

Het logo van Vlieland is opgebouwd uit 4 elementen: de naam, de pay off, het seizoens-
icoon en 2 activiteiten iconen. Het logo kan worden gebruikt voor communicatie via de 
eigen kanalen. Pas het logo bij gebruik nooit zelfstandig aan, maar gebruik het alleen op 
onderstaande wijze.

LOGO VLIELAND 

INCORRECT LOGOGEBRUIK 

lente

zomer

herfst

winter



Als ondernemer kun je ook gebruik maken van de visuele identiteit van Vlieland. Het woordlogo ‘Vlieland’ vormt hiervoor de basis. Naast het 
woordlogo wordt een verticale streep geplaatst. Aan de rechterkant van deze streep is ruimte om een eigen logo te plaatsen. 

Belangrijk is dat de streep ten alle tijden een vaste hoogte heeft. Ook de marges tussen deze lijn en het ondernemerslogo liggen vast en komen 
overeen met de hoogte en breedte van een letter uit het woordlogo ‘Vlieland’. Door deze richtlijnen aan te houden, blijft het merk herkenbaar. 

Bij een horizontaal logo of woordmerk is de hoogte even groot als het Vlieland woordmerk.

LOGO VLIELAND 
IN COMBINATIE MET EIGEN LOGO



Je kunt ook gebruik maken van de huisstijlelementen om de eenduidigheid in de communicatie van Vlieland te versterken. 
Hiervoor is een set unieke iconen ontwikkeld. 

GEBRUIK PATROON 
ICONEN VLIELAND



De banners worden aangeboden via de meest voorkomende formaten voor gebruik voor Facebook en Instagram. 
We zullen de beschikbare banners voor promotie regelmatig vernieuwen en laten aansluiten bij de campagnes die we gaan voeren.

GEBRUIK BANNERS 
VLIELAND.SITE

Voor gebruik op eigen social media en website ondernemers:
Facebook post:
1200x628 px

Instagram post:
1080x1080 px

Promotie boekingen

Promotie wandelen

Promotie activiteiten

Promotie strandwandeling

Promotie sterrennacht

Promotie rust, wandelen

Promotie paardrijden


