
Style Guide
Ganzegat



LOGO Ganzegat

Het logo van Ganzegat is onderstaand beeldmerk, met of zonder naam. Als naam wordt ‘Ganzegat’ of ‘Ganzegatters’ gebruikt. 

Hieronder wordt het gebruik daarvan toegelicht. Verderop in dit handboek zal dit ook zichtbaar worden met voorbeelden van middelen.

 

Het logo wordt met voorkeur in het wit gebruikt.

Het is van zichzelf vrijstaand. Dat wil zeggen dat het niet vast zit aan een panel of kader.

Beeldmerk
Het beeldmerk als log (zonder naam) mag gebruikt worden ter 

illustratie (bijv. plèkganzen), als de naamt te klein wordt (niet 

leesbaar) of als tekst niet mogelijk is (bijv. Ganzetrio) 

Ganzegat
Het logo, bestaande uit het beeldmerk met ‘Ganzegat’ wordt 

gebruikt voor algemeen gebruik. Hiermee bedoelen we alle 

middelen die niet door Ganzegatter als kleding of accessoire 

gedragen worden.

GanzegatTERS
Met het logo bestaande uit het beeldmerk en  

‘Ganzegatters’ worden de inwoners van Ganzegat  

aangeduid. Het wordt gebruikt op kleding (bijv. das)  

en assecoires (bijv. speldjes en medailles).



verhouding bEeldmerk - naam

Het lettertype van de naam in het logo is de Cooper Black.  

De naam loopt altijd in een perfecte circel, onder het beeldmerk. 

De horizontale as van deze cirkel is ook de horizontale as van het gat van het beeldmerk.  

De verticale as lint met de linkerkant van het oog van het beeldmerk.
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Achtergrond LOGO

Het logo wordt met voorkeur in het wit gebruikt op:

• een effe gekleurde achtergrond

• een rood-blauw geblokte achtergrond

GekleuRde achtergrond
Het logo mag op elk gekleurde achtergrond, zolang deze 

maar volledig egaal is.

GeBlokte achtergrond
Het logo mag op een rood-blauw geblokte achtergrond,  

bestaande uit 2 rode en 2 blauwe vlakken.

Let op dat de uitsparing van het oog, de staart en het gat  

altijd één egale kleur als achtergrond heeft!

nIET op een foto
Het logo mag NIET op een achtergrond met een 

 foto of illustratie



Kleuren

Blauw

Pantone C  286C

Pantone U  2935U

FC C  100 | 85 | 0 | 0

FC U  100 | 70 | 0 | 0

RGB  0 | 151 | 160 

HEX  #0033A0

RAL  5002

Rood

Pantone C  186C

Pantone U  185U

FC C  0 | 100 | 85 | 0

FC U  0 | 100 | 85 | 0

RGB  200 | 16 | 46 

HEX  #C8102E

RAL  3001

De primaire kleuren van Ganzagat zijn blauw en rood.



Middelen
& uitingen



Middelen: vlag



Middelen: speldje



Middelen: Zilveren ganzenei



Vragen?

Mocht je vragen hebben over het logo, de huisstijl, middelen of uitingen, 

neem dan gerust contact op met de huisstijlcommissie van Ganzegat.


