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Basislogo
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Het lijkt alsof de ‘e’ lacht, dit geeft 
het het geheel een vriendelijke 
uitstraling.

De primaire kleuren zorgen voor een eenvoudige uitstraling.  
Wat betrft symboliek: Groen is jong en staat voor hoop, rood betekent 
passie en warmte, blauw is een kleur die kalmte en vertrouwen uitstraalt.
De kleuren zijn ook afgeleid van de logo’s van de partners. Dit zorgt voor 
eenheid als die samen worden gebruikt.

De gekozen lettertypes sluiten mooi aan bij het beeldmerk; er zit 
eenzelfde hoek in de ‘e’s (Josefin) en samen is het een combinatie van 
kenmerkend en eenvoudig. In de volledig uitgeschreven versie is het 
meteen duidelijk wat PEP doet, de versie hierboven kan ook worden 
gebruikt als stempel of keurmerk.

De vormen van de letters 
overlappen. Dit slaat terug op 
de verschillende sectoren en 
doelgroepen die behalve verschillen 
ook overeenkomsten hebben.

Toelichting
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Variaties - zegel
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Stempel 
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nergie
rogramma

articipatie

Variaties - volledige titel
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Josefin sans - Kopjes, citaten etc.
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct

Roboto - Lopende teksten
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct

Lettertypen en kleur

CMYK: 30, 70, 75, 35
RGB: 140, 75, 50

Hex: #8b4936

CMYK: 0, 20, 75, 0
RGB: 255, 205, 85

Hex: #ffcf53

CMYK: 90, 50, 25, 8
RGB: 0, 100, 145

Hex: #006691

CMYK: 5, 70, 100, 0
RGB: 230, 100, 15

Hex: #e56201

CMYK: 70, 0, 95, 0
RGB: 80, 175, 60

Hex: #51af3d

De donkere kleuren zijn een combinatie van twee kleurvlakken in dezelfde kleur die worden ‘vermenigvuldigd’ of ‘multiplied’.
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Pictogrammen
(Uitbreiding mogelijk)

Energie Locatie Besparen

GroeiSamenwerking Windenergie
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Briefpaper/visitekaartjes



10

nergie
rogramma

articipatie

PEP
Atoomweg 6B 
9743 AK Groningen

050 2115199
info@grek.nl
aanmelden@grek.nl

nergie
rogramma

articipatie

Mieke van de Wetering
Winschoterdiep 1019
9724GT Groningen

Geachte mevrouw Van de Wetering,

Qui veleniet elis inisit a voluptatis dolentist am nonessit, con cum ius, tem et eationserit verovidesed 

eosae none quatatius, quis aut anduci nia culluptis atur, sa dolo cones re, ni beruptas et lacepe 

quatus sitatio rrovid ut exces apiciis volorrum que net exped quam, ut ut ullesequunti qui vellest 

iandunt audae. Apel maxime corernam, inctoreperum ipid qui sitio volupta temolupta doloribus ant 

as asimpore sectendelest dempererepti ut dolorem sim voluptas sequia cus, volupta que poriasped 

excearcil ernatemporem quos ad quatque volor sum quodi odi quiam labori autem faccull aboribus 

quam, ex es exceratus dolupta quibusd aepratur? 

Qui ulpari omnissit odit eaqui quasimod es ea inum quidicid qui conescimin plitatio ide sim fugit volo 

eos alia nos ad ut vent essi blab idipsame con rem a dolupid ebitat rem laccum anist, quae conse-

quunt quasit aut quos volorerum volo volorum fugit quae dolorepe poreptius, utat officil ibusapiendis 

as ipsam essimiliquo is et quist pa simus et eos dolorentur, simusandae pre nus, tesedit, totatquatis 

rerupta pos ditemporum eume dolliquunt et del molores ecabo. Nequian ihiciate liciam re, ullam as 

eate sit aut que dolorer erovit recusdam dolut eosa dita quid maio exererum ut accaepudam, quis 

cum quis audamus ciendanis inveliam ilit del ima aboritaquat.

Pitio. Ro minctur sinis eos quodi natur, utemquo dolori voluptatur? Quides et optam, offici optae net 

es estibus modicilit lati dernatesti que velia voluptas accus, officit iostiatus.

Aquosseque pratae ped et voluptatat quam volore moluptas sitionsent aspicabo. Genducid qui omnis 

sequiat ibusam, utataque mo imincipient aliquist ipsus veroriatur, necabor epudipi sinihil ipsandu 

sapere volestistem illupta temporuptat fugia dis quas aut volupta volenit verora est qui dis ipide sitate 

conecus, que volentiorro velectur.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur PEP

Betreft: Ontwerp beeldmerk 22-12-2021

Jan Jansen
Financiën

janjansen@pep.nl

+31 (0)6 12345678

pep.nl

Programma Energieparticipatie
Atoomweg 6B 
9743 AK Groningen
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Voorbeeld website
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Beeldmerk in combinatie met partners
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x-lengte

Houdt minimaal de dikte van de stok van de ‘p’ aan in afstand tot andere logo’s, 
teksten, de rand van de pagina. In de jpg’s is deze ruimte aangehouden.

Het logo niet vervormen of verdraaien.

Wanneer het volledige logo met de naam van het programma 
vermeld dient te worden is er een versie beschikbaar. Gebruik 
hiervoor 2 keer x-lengte om het logo heen. Verder gelden 
dezelfde regels als voor de andere logo’s.

Om duidelijk te maken wanneer PEP haar ‘stempel’ drukt op 
projecten/samenwerkingen is er het zegel. Gebruik hiervoor 2 
keer x-lengte om het logo heen. Verder gelden dezelfde regels 
als voor de andere logo’s.

Zorg op een foto/kleurvlak voor voldoende 
contrast. Gebruik indien nodig de grijze versie van 
het logo. 

Regels m.b.t. gebruik logo’s

nergie
rogramma
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