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OVER DIT HUISSTIJLHANDBOEK
RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN
Dit brandbook geeft richtlijnen die houvast geven bij het gebruik en consistent doorvoeren van
de huisstijl van Tweakers. Door het volgen van deze specifieke richtlijnen bij interne en externe
communicatie ontstaat er een herkenbare en eenduidige uitstraling. Bij vragen, opmerkingen of
het aanvragen van een logo kunt u contact opnemen met de afdeling marketing. Alle uitingen die
worden ontwikkeld mogen pas na akkoord van de afdeling marketing van Tweakers in productie
worden genomen.
Contactgegevens
T +31 (0)20 204 2556
marketing@tweakers.net
mt. Lincolnweg 40 | 1033 SN Amsterdam
Postbus 37040 | 1030 AA Amsterdam
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INTRODUCTIE
WAT IS TWEAKERS?
Tweakers, opgericht in 1998, is met meer dan 3,5 miljoen unieke bezoekers en 90 miljoen pageviews
per maand de grootste elektronica- en technologie- w ebsite van Nederland en België.
De site behoort tot de top-20 van drukst bezochte websites van het Nederlandst alige internet
en is in 2009, 2011, 2012, 2013 én 2014 door het Nederlandse publiek verkozen tot Beste Nieuwssite
en Beste (en populairste) Vergelijkingssite. De kern van Tweakers is de vakkundige redactie en
GoT (Gathering of Tweakers). GoT is het forum, waar meer dan 100.000 liefhebbers en experts met
elkaar alle vormen van technologie bespreken.
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INTRODUCTIE
MERK TWEAKERS
Manifest
De wereld van technologie is razendsnel in beweging. Het brengt ons mooie, maar ook ingewikkelde
producten. Ogenschijnlijk simpel van buiten, extreem complex van binnen.
De hoeveelheid aan nieuwe innovaties maakt het moeilijk om het overzicht te bewaren.
Want welk apparaat past bij jouw behoeftes? Zijn die recensies wel echt?
Kloppen de specificaties? En nog veel belangrijker: hoe maak je de juiste keuze?
Wij begrijpen dat je behoefte hebt aan een onafhankelijke expert. Daarom zijn we 16 jaar geleden
bij elkaar gekomen. En bestaat onze community inmiddels uit meer dan 100.000 man.
Wij zijn Tweakers. En wij hebben één grote passie: Technologie.
Dat stelt ons in staat om alle technologie met een kritisch oog te bekijken. Om samen met onze
community onder andere laptops, smartphones, tablets, games, tv’s en camera’s met eigen
handen te testen en beoordelen.
Omdat we nieuwsgierig zijn naar elk detail van elk product. Om het goed te kunnen vergelijken en
de kennis te delen met iedereen. Vrij toegankelijk en overal beschikbaar. Zo helpen we jou om te
kiezen En het maximale uit je aankoop te halen.
Wij zijn Tweakers.
Wij stellen technologie op de proef.
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INTRODUCTIE
MERK TWEAKERS
WHY, HOW, WHAT
WHY: Technologie is continu in ontwikkeling en mensen worden overs poeld met informatie.
Consumenten verdienen eerlijke informatie zodat ze de juiste keuze kunnen maken.
HOW: Wij zijn de enige onafhankelijke expert die technologie ontrafelt en dat voor iedereen
toegankelijk maakt.
WHAT: Tweakers bespreekt en beoordeelt samen met zijn actieve community alle technologie
met reviews, Pricewatch, nieuws en meer.
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INTRODUCTIE
MERK TWEAKERS
Positionering
Tweakers is de enige onafhankelijke expert op het gebied van technologie.
Pay-off
Wij zijn Tweakers. Wij stellen technologie op de proef.
Missie
”Wij zijn Tweakers. Vanuit onze passie voor technologie helpen wij je producten te kiezen
en het maximale uit die producten te halen”.
Het ”wij” in de missie staat voor de medewerkers én de community.
Merkwaarden
Onafhankelijk, betrouwbaar, expert.
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INTRODUCTIE
TONE OF VOICE
Gevoel en stijl
Trots, (vak)kundig, veelzijdig, volledig, uitgebreid, informatief, rationeel. Met een knipoog.
Naamgebruik / Schrijfwijze
• In ’wij-vorm’ - ’Wij zijn Tweakers, en wanneer wij … ’
• A anspreekvorm in ’je’ - ‘… om het maximale uit je aankoop te halen.’
• Wanneer wordt gesproken over het merk, de organisatie, het bedrijf en de titel wordt Tweakers
altijd geschreven met een hoofdletter T. Wanneer wordt gesproken over leden van de community en intensieve gebruikers van de website schrijf je ‘tweakers’ in onderkast.

TONE OF IMAGE
Verzorgd, gedetailleerd, echt en vervreemdend.
Tweakers gaat verder dan alle andere websites in hun zoektocht naar electronica.
Deze toegewijde motivatie moet in beeld gevangen worden en gekoppeld worden aan
de merkwaarden van Tweakers.
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S LOGOBASIS ELEMENTEN

der pay-off

LOGO (BEELDMERK + WOORDMERK)

Voor drukwerk (PMS coated)

Voor drukwerk diap. (PMS coated)

Zwart-wit

Voor drukwerk (PMS uncoated)

Voor drukwerk diap. (PMS uncoated)

Zwart-wit diap.

Full Colour (CMYK)

Full Colour diapositief (CMYK)

Diapositief zwart-wit

Digitaal gebruik (RGB)

Digitaal gebruik diapositief (RGB)

Diapositief kleur

PMS, full-color en
zwart-wit logo
Het formaat van het logo
hangt af van de uiting.
Meer uitleg hierover in het
hoofdstuk:
Voorbeeld huisstijlgebruik
van campagne ‘Onze kennis’.
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BASIS ELEMENTEN
LOGO (BEELDMERK + WOORDMERK + PAY-OFF)
Don’t
Beeldmerk nooit gebruiken zonder naam Tweakers.
Logo niet gebruiken als watermerk.
Logo niet gebruiken als achtergrond.
Geen tekst over of vlak naast het logo.
Logo niet uitrekken.
Logo niet schuin afbeelden.
Logo niet kleiner gebruiken dan 17,5mm hoog.

HOOFDKOP
Cipsapictota cum fuga
Ugiat quam, ut ullab intem harios sus mi, comnitium vendit voloriatur, ut velis doluptiora dolores alibusa
doluptas milluptat alibea consecae cor apicit quam as maximil libusa nos experunt, ut facepudiscil explis ant
laborissint pa ne volor soles accus es alit et dendebit, quias et remoditiatur alibus verci adis escil molenda
que cus aut volupta eseque doluptia nimolen eturibus asperibus quas doluptae simagnam escim qui unt et
reptasi aspelecab inctatem res sam, est occusdae aperi sitatumet venis quam que dolupta veliquam inim
quatemperum fuga. Lesequat litassiti reptate mperspis moditam dolescimus ma sae alit enitate molorro
consectent.
Ratquisi volor
Sus sinctat inciant aut alis dolecturerum aut opta samus doluptiam quissi aut fugit impostium ullite net
moditiunt et plique endenis etur assunt minvellacest fugit, voluptae consed exceperum eate videmquam
nimusci lluptatis sequid quid estiur, core volorum voluptibus volupta taesti nisci odipicturem hit ditas qui
sandaerum nonseque consequi quam, nist fugit quiatur aute quas parchicae num aut aut elecumquae pariam
et que volenti animolu ptaquo tet ut debitam, cullaboreria quates susam rerior apis is doloreicitae opta
doloreptur aut et et quunt doluptaeste cor re, commo bea andelit, cust, vendae ius sum quis ius soles qui
dollorest harum acitium sunt.
Gat quiandam fugit
Quatiis cus aut asperrum a venestistrum aut eum fuga. Ga. Bearumq uodipsam vele sequis incto consecto
eicienia voloreh enienis et eaquiatiant quiam aliquisi ullatur, auda dolorror asinum am et dolorro eos verum
quia dolumque dolorepe volorem sequisit, quam alibus, conserum ni ut volest hilist faciis doluptatia velesec
uptaquis esequo et.assitio. Am, corumquatis que vit atestium rest prae volorum faccus maios dolut quisti
consed quam faci rehenti nctorro bearum velliti que es dio tem sus.

Beeldmerk met naam en pay-off niet kleiner dan 17,5mm hoog

Les et ommo
Blabor aut ex estem et ut invent quis dolor as maximus illantoritat endam ut que veni as que pe con provid
maiorestrum hicium veleni autae doluptiur asperum quat quam atur? Ateturios rest quis molent, aut quis unt
is dia soluptur aut harum apissun tendictur accatasped que sapiciis ditat vendipi dernat.
Accae nonseque minvellab inverfero berferis idelis eos expligentis el is molorro vitiust ipiti sinveli buscipsamet
et faces apereptae. Et eum aborerferum, utemporrumet mil inveniatem ditas cus de magnihiciet vidus.
Oluptatatem que consedi tatectotatus sincium es sus, conecea quaerum ducid et earchiliqui omnis repel mint
labora volluptat et vent faceriatet, con rati ditia net aruptat intiore imetur as auteniaes sandit ad ut oditia
dolupta is accus saest, asped quodiaerum ariae seque mo consequae qui aut aut faccull aborerro tem fuga.
Et quatinullam veles verum dolorepero iusdae

Beeldmerk met naam niet kleiner dan 10mm hoog
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BASIS ELEMENTEN
KLEURGEBRUIK
Basiskleur
Zwart en groen
PMS:

PMS Black C

PMS:

PMS388

PMS:

PMS200

CMYK: C=40 M=20 Y=0 K=100

CMYK: C=25 M=0 Y=100 K=0

CMYK: C=13 M=100 Y=85 K=4

RGB:

R=0 G=0 B=0

RGB:

R=218 G=230 B=74

RGB:

R=204 G=0 B=51

HEX:

#000000

HEX:

#cbff00

HEX:

#cc0033

Steunkleur
Rood
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BASIS ELEMENTEN
TYPOGRAFIE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 #%&*()+±?<>’”;:
RBNo2.1a KAPITALEN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 #%&*()+±?<>’”;:

Heading
Font: RBNo2.1a KAPITALEN
Corps / interlinie verhouding 1:1
Spatiëring 10
Body /Bodykop
Font: Pilcrow Soft Medium / Bold
Corps / interlinie verhouding 3:4
Spatiëring 0 bij zwarte tekst op witte achtergrond
Spatiëring 10 bij diap tekst op achtergrondbeeld
Indesign instellingen > Alineastijl
RBNo2.1a en Pilcrow Soft

Pilcrow Soft Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 #%&*()+±?<>’”;:
Pilcrow Soft Bold

RBNo2.1a en Pilcrow Soft verkrijgbaar via myfonts.com
Advertentie
<A4 Minimaal corps 9pt / interlinie 12
±A4	Corps 12pt / interlinie 16
Lijndikte (heading) ±1 punt
±A3	Corps 16pt / interlinie 20
Lijndikte (heading) ±1,5 punt
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BASIS ELEMENTEN
TYPOGRAFIE OFFICE + ONLINE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 #%&*()+±?<>’”;:
Tahoma Bold

Heading
Font: Tahoma Bold KAPITALEN
Corps / interlinie verhouding 1:1
Body /Bodykop
Font: Tahoma Regular / Bold
Corps / interlinie verhouding 3:4
Minimaal corps: 10pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 #%&*()+±?<>’”;:
Tahoma Regular
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HUISSTIJLGEBRUIK IN OFFICE
WORD A4

OFFICE WORD TITEL
TWEE REGELS

OFFICE WORD TITEL
TWEE REGELS

Auteur:
Datum:
Versie:

Auteur:
Datum:
Versie:

Titel pagina Word
(A)	D eel de breedte van het A4 formaat door 7.
Hierdoor ontstaat een stramien van 7 kolommen van
30mm. De breedte van een 1/2 kolom (15mm) is tevens
de marge aan de bovenzijde.
(B)	C entreer het logo inclusief pay-off aan de bovenzijde.
De grootte van het logo inclusief pay-off wordt bepaald
door de cirkel van het logo. Deze is ±80% van de breedte
van een kolom. De T in het logo rust op de marge aan de
bovenzijde, welke gelijk is aan de breedte van 1 kolom.

(A) (B)

(D)

(C)

HOOFDKOP

HOOFDKOP

Cipsapictota cum fuga
Ugiat quam, ut ullab intem harios sus mi, comnitium vendit voloriatur, ut velis doluptiora dolores alibusa
doluptas milluptat alibea consecae cor apicit quam as maximil libusa nos experunt, ut facepudiscil explis ant
laborissint pa ne volor soles accus es alit et dendebit, quias et remoditiatur alibus verci adis escil molenda
que cus aut volupta eseque doluptia nimolen eturibus asperibus quas doluptae simagnam escim qui unt et
reptasi aspelecab inctatem res sam, est occusdae aperi sitatumet venis quam que dolupta veliquam inim
quatemperum fuga. Lesequat litassiti reptate mperspis moditam dolescimus ma sae alit enitate molorro
consectent.

Cipsapictota cum fuga
Ugiat quam, ut ullab intem harios sus mi, comnitium vendit voloriatur, ut velis doluptiora dolores alibusa
doluptas milluptat alibea consecae cor apicit quam as maximil libusa nos experunt, ut facepudiscil explis ant
laborissint pa ne volor soles accus es alit et dendebit, quias et remoditiatur alibus verci adis escil molenda
que cus aut volupta eseque doluptia nimolen eturibus asperibus quas doluptae simagnam escim qui unt et
reptasi aspelecab inctatem res sam, est occusdae aperi sitatumet venis quam que dolupta veliquam inim
quatemperum fuga. Lesequat litassiti reptate mperspis moditam dolescimus ma sae alit enitate molorro
consectent.

Ratquisi volor
Sus sinctat inciant aut alis dolecturerum aut opta samus doluptiam quissi aut fugit impostium ullite net
moditiunt et plique endenis etur assunt minvellacest fugit, voluptae consed exceperum eate videmquam
nimusci lluptatis sequid quid estiur, core volorum voluptibus volupta taesti nisci odipicturem hit ditas qui
sandaerum nonseque consequi quam, nist fugit quiatur aute quas parchicae num aut aut elecumquae pariam
et que volenti animolu ptaquo tet ut debitam, cullaboreria quates susam rerior apis is doloreicitae opta
doloreptur aut et et quunt doluptaeste cor re, commo bea andelit, cust, vendae ius sum quis ius soles qui
dollorest harum acitium sunt.

Ratquisi volor
Sus sinctat inciant aut alis dolecturerum aut opta samus doluptiam quissi aut fugit impostium ullite net
moditiunt et plique endenis etur assunt minvellacest fugit, voluptae consed exceperum eate videmquam
nimusci lluptatis sequid quid estiur, core volorum voluptibus volupta taesti nisci odipicturem hit ditas qui
sandaerum nonseque consequi quam, nist fugit quiatur aute quas parchicae num aut aut elecumquae pariam
et que volenti animolu ptaquo tet ut debitam, cullaboreria quates susam rerior apis is doloreicitae opta
doloreptur aut et et quunt doluptaeste cor re, commo bea andelit, cust, vendae ius sum quis ius soles qui
dollorest harum acitium sunt.

Gat quiandam fugit
Quatiis cus aut asperrum a venestistrum aut eum fuga. Ga. Bearumq uodipsam vele sequis incto consecto
eicienia voloreh enienis et eaquiatiant quiam aliquisi ullatur, auda dolorror asinum am et dolorro eos verum
quia dolumque dolorepe volorem sequisit, quam alibus, conserum ni ut volest hilist faciis doluptatia velesec
uptaquis esequo et.assitio. Am, corumquatis que vit atestium rest prae volorum faccus maios dolut quisti
consed quam faci rehenti nctorro bearum velliti que es dio tem sus.

Gat quiandam fugit
Quatiis cus aut asperrum a venestistrum aut eum fuga. Ga. Bearumq uodipsam vele sequis incto consecto
eicienia voloreh enienis et eaquiatiant quiam aliquisi ullatur, auda dolorror asinum am et dolorro eos verum
quia dolumque dolorepe volorem sequisit, quam alibus, conserum ni ut volest hilist faciis doluptatia velesec
uptaquis esequo et.assitio. Am, corumquatis que vit atestium rest prae volorum faccus maios dolut quisti
consed quam faci rehenti nctorro bearum velliti que es dio tem sus.

Les et ommo
Blabor aut ex estem et ut invent quis dolor as maximus illantoritat endam ut que veni as que pe con provid
maiorestrum hicium veleni autae doluptiur asperum quat quam atur? Ateturios rest quis molent, aut quis unt
is dia soluptur aut harum apissun tendictur accatasped que sapiciis ditat vendipi dernat.
Accae nonseque minvellab inverfero berferis idelis eos expligentis el is molorro vitiust ipiti sinveli buscipsamet
et faces apereptae. Et eum aborerferum, utemporrumet mil inveniatem ditas cus de magnihiciet vidus.
Oluptatatem que consedi tatectotatus sincium es sus, conecea quaerum ducid et earchiliqui omnis repel mint
labora volluptat et vent faceriatet, con rati ditia net aruptat intiore imetur as auteniaes sandit ad ut oditia
dolupta is accus saest, asped quodiaerum ariae seque mo consequae qui aut aut faccull aborerro tem fuga.
Et quatinullam veles verum dolorepero iusdae

Les et ommo
Blabor aut ex estem et ut invent quis dolor as maximus illantoritat endam ut que veni as que pe con provid
maiorestrum hicium veleni autae doluptiur asperum quat quam atur? Ateturios rest quis molent, aut quis unt
is dia soluptur aut harum apissun tendictur accatasped que sapiciis ditat vendipi dernat.
Accae nonseque minvellab inverfero berferis idelis eos expligentis el is molorro vitiust ipiti sinveli buscipsamet
et faces apereptae. Et eum aborerferum, utemporrumet mil inveniatem ditas cus de magnihiciet vidus.
Oluptatatem que consedi tatectotatus sincium es sus, conecea quaerum ducid et earchiliqui omnis repel mint
labora volluptat et vent faceriatet, con rati ditia net aruptat intiore imetur as auteniaes sandit ad ut oditia
dolupta is accus saest, asped quodiaerum ariae seque mo consequae qui aut aut faccull aborerro tem fuga.
Et quatinullam veles verum dolorepero iusdae

(C)	Plaats de titel op minimaal twee of maximaal drie
regels (let op: geen trappetjes en witte gaten!).
Gebruik een marge van 1 kolom (30mm) aan linker- en
rechterzijde. Het corps wordt bepaald door de langste
tekstregel. Houd tussen de titel en de documentgegevens een witruimte aan van een 1/2 kolom (15mm).
Tekst pagina Word
(D)	P laats het logo rechtsonder lijnend aan de marge rechts,
deze marge is 1 kolom. De grootte van het logo inclusief
pay-off wordt bepaald door de cirkel van het logo.
Deze is ±80% van de breedte van een kolom. De T in het
logo rust op de marge aan de onderzijde, welke gelijk is
aan de breedte van 1 kolom.
	De hoofdkop (Tahoma Bold 24pt) staat tussen twee
lijnen van een 1/2 punt. De bovenste lijn begint op een
marge aan bovenzijde van 1 kolom (30mm).
De bodytekst begint op een marge aan de bovenzijde
van 1 1/2 kolom (45mm).
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