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Voor je ligt het huisstijlhandboek van het toeristische merk 
Terschelling. Deze is ontwikkeld om de huisstijl te kunnen 
waarborgen en het consistente gebruik ervan te kunnen 
bewaken. Je vindt in dit document dan ook richtlijnen 
en regels voor het toepassen van de huisstijl, zoals het 
logogebruik, kleurcodes en typografie. 

Kleurverschil of het logo onjuist gebruiken; op het oog 
lijken dit kleine afwijkingen die nauwelijks zullen opvallen. 
Toch is uit onderzoek gebleken dat deze afwijkingen 
afbreuk doen aan de merkwaarde, professionaliteit, 
herkenning en herinnering. Het is daarom van belang 
dat zaken als logo, kleur en typografie hetzelfde zijn en 
dus ook hetzelfde worden gebruikt. Elke merkuiting 
draagt met de juiste huisstijl bij aan de zichtbaarheid, 
naamsbekendheid en imago van een merk. 
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Positionering Terschelling

Terschelling kenmerkt zich door het volgende: 

Divers per m2

Terschelling is eigenlijk Nederland in het klein. Door de 
grote natuurdiversiteit; van stranden en heide tot bossen en 
polders.  Maar ook door de diversiteit in accommodaties en 
horecagelegenheden.

Eigenzinnig eiland
Op Terschelling is niet altijd alles voor handen, maar dat is 
ook fijn. Hierdoor ben je namelijk verder weg van de andere 
‘realiteit’, want je bent op Terschelling meer geïsoleerd. 
De Terschellinger is eigenzinnig, het eiland is eigenzinnig 
en daar zijn zij trots op. Het eigenzinnige eiland vat 
eigenlijk het karakter van het eiland samen: eilandgevoel, 
zee en strand, natuur, weidsheid, rust, landschap en 
cultuurhistorie. Ook het karakter van de eilanders – gastvrij, 
ondernemend, authentiek, initiatiefrijk, saamhorigheid en 
gemoedelijkheid – behoren tot de merkpijler eigenzinnig 
eiland.

Authentiek
De bootreis met de unieke aankomst, het stukje buitenland 
in Nederland, de evenementen met het Terschellinger DNA, 
het gevarieerde landschap, de dorpjes en het community-
gevoel waar mensen voor terugkomen. Op het eiland is 
een authentieke en unieke combinatie tussen locatie en 
beleving. Uit onderzoeken is ook gebleken dat Terschelling 
gezien wordt als een authentiek eiland.

Vrij
Het gevoel van vrijheid, de ruimte, de rust, de diversiteit en 
het ultieme vakantiegevoel dat al begint op de boot zorgen 
ervoor dat jij je vrij voelt op Terschelling.

Rust
Zelfs in de weekenden met veel bezoekers vind je rust op 
Terschelling. Op het eiland onthaast je. Je stapt op de fiets, 
geniet van de natuur, zit op het terras en wandelt door de 
dorpjes. Rust is een van de meest voorkomende associaties 
die Nederlanders hebben met Terschelling.
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Positionering Terschelling
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Terschelling is altijd in beweging, net als het water 
om haar heen. Het eiland, de stromingen en de 
weersinvloeden spelen een constante belevingsrol, 
maar zijn ook de basis van haar bestaan. 

Actief, sportief, natuur en cultuur. Je vrij kunnen 
bewegen, het echte eilandgevoel waar de vlag met 
de wind meewaait, maar een stevige basis vormt 
voor plezier, ontspanning en rust.
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Standaard logo

Liggend logo Blok logo

Hoofdlogo

Hoofdlogo

Terschelling heeft een hoofd- 
logo dat gebruikt wordt voor alle 
officiële communicatiemiddelen, 
zoals de website  en social media 
kanalen van Terschelling.   

Deze worden enkel in het blauw 
gebruikt. De twee  varianten 
zijn het standaard logo en het 
liggend logo.  Dit liggend logo 
wordt gebruikt indien het 
standaard logo niet passend is.
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Diap logo 
op blauw

Zwarte versie 
logo

Diap logo 
op zwart

Plaats niets binnen deze witruimte

Hoofdlogo

Hoofdlogo

Let bij plaasting van het logo 
op dat er niets anders in de 
witruimte staat. Het logo heeft 
deze witruimte nodig om goed 
leesbaar te blijven.

Indien het logo niet in het blauw 
te gebruiken is mag het ook in 
het diap gebruikt worden.  
Zie voorbeelden hiernaast.
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Geen andere kleurenGeen ander lettertype

Niet horizontaal of 
verticaal schalen

Tekst altijd met icoonIcoon altijd met tekst

Niet schuin plaatsen

Geen andere kleurenGeen schaduwGeen outline

TERSCHELLING

Hoofdlogo | richtlijnen

Hoofdlogo | richtlijnen

PAS DE LOGO’S NOOIT ZELF AAN.

•  Laat de logo’s nergens mee 
overlappen.

•  Gebruik het icoon en 
‘Terschelling’ niet los van elkaar. 

•  Gebruik het logo niet anders 
dan de eerder getoonde 
varianten en kleuren.

•  Het is niet toegestaan het 
logo in andere kleuren of met 
meerdere kleuren te gebruiken

•  Het logo mag nooit gebruik 
worden met een pay-off.

•  Het blauwe logo is enkel voor 
de officiële kanalen en niet voor 
gebruik van derden.
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Pagina

Terschelling

Diensten

Recencies

Shoppen

Aanbiedingen

Foto’s

Video’s

Berichten

Evenementen

Info

Community

Vacatures

Promoties beheren

@terschelling.site

Schrijf een bericht...

Foto/video

Create Live Event Offer Vacature
4,7 van 5 • Op basis van de mening van 3
personen

Chatberichte... Gevoel/activi...

Postvak IN

Terschelling

Afspraken Vacatu... Meldingen Statistieken Meer Instellingen Help

Terschelling Startpagina Maken

Startpagina

25 14

Promoten

Meer weergeven

Terschelling grenst ten noorden aan 
de Noordzee en ten zuiden aan de 
Waddenzee; ten zuidwesten

Terschelling op z’n best

4,7

Bericht versturenVind ik leuk Volgend Delen

Paginatips Alles weergeven

Ken je vrienden die deze pagina
misschien leuk zouden vinden?
Nodig vrienden uit Terschelling leuk te
vinden en je te helpen met meer mensen

Berichten

9 september 2019 om 12:00
Terschelling

Zwaaiende mensen op de pier, dan weet je dat je bijna op Terschelling 
bent       #OpTerschelling
       @saltedandcaramel via Instagram

INFO TERSCHELLING

terschelling.site

Terschelling

359 berichten

Ervaar het ultieme eilandgevoel op Terschelling met de mooiste 
Instagramfoto’s!            Deel ze met #OpTerschelling en tag ons. Wij delen 
onze favorieten!

Gevolgd door leonkoele, isabelmosk, stevenboot.nl + nog 3537

BERICHTEN GETAGD

7.130 volgers 1.847 volgend

Volgen

Facebook Instagram

Hoofdlogo | social media

Hoofdlogo | social media

Op de social media kanalen wordt 
het ‘staande’ logo altijd in wit op 
blauw  gebruikt.
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Typografie | primair

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 ! . ,€&/()=?*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 ! . ,€& /()=?*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 ! . ,€& /()=?*

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede just.

Donec pede justo, 
f ringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, 
arcu. 

Montserrat
Bold

Dit font wordt gebruikt voor titels.

Montserrat
Regular

Voor langere stukken tekst  
gebruiken we de Regular versie.

Montserrat
Italic

Te gebruiken voor quotes en  
korte highlights. 
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Typografie | secundair
Als het primaire font niet beschikbaar is dan kan de Arial gebruikt worden. 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 ! . ,€&/()=?*

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 ! . ,€&/()=?*

abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 ! . ,€&/()=?*

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis.

Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. 

Arial
Bold

Dit font wordt gebruikt voor titels.

Arial
Regular

Voor langere stukken tekst  
gebruiken we de Regular versie.

Arial
Italic

Te gebruiken voor quotes en  
korte highlights. 
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Kleurenschema

Pantone  285
CMYK 91 - 50 - 0 - 0  
RGB 0 - 113 - 206
WEB #0071CE
Vinyl AVERY 935 
 Intense Blue
RAL 5015

Pantone  199
CMYK 4 - 100 - 75 - 1  
RGB 221 - 0 - 49
WEB #DD0031
Vinyl AVERY 906 
 Medium Red
RAL 3028

Pantone  107
CMYK 3 - 8 - 89 - 0  
RGB 255 - 224 - 30
WEB #FFE01E
Vinyl AVERY 951 
 Primerose Yellow
RAL 1018

Pantone  355
CMYK 96 - 4 - 100 - 0  
RGB 0 - 149 - 58
WEB #00953A
Vinyl AVERY 929 
 Green
RAL 6001

Pantone  Black
CMYK 0 - 0 - 0 - 100  
RGB 0 - 0 - 0
WEB #000000
Vinyl AVERY 901 
 Black
RAL 9017

Hoofdkleuren

Voor gebruik bij het 
officiële logo.

Subkleuren

Voor gebruik bij het 
partner logo

Let op! 
Kleuren kunnen altijd afwijken. 
Afhankelijk van papiersoort, 
 ondergrond, etc.



Huisstijlhandboek
Terschelling

13

Fotografie

Fotografie 

Terschelling is divers, eigenzinnig 
en authentiek. Je ervaart er de 
vrijheid en rust. De positionering 
van Terschelling komt terug in 
de beelden die op de kanalen 
worden gedeeld. 

Deze stralen rust en ruimte uit 
wat gekenmerkt wordt door 
aardetinten, maar ook door de 
afwisseling van beelden met en 
zonder personen. Soms kan je op 
Terschelling namelijk uren lopen, 
zonder iemand tegen te komen. 

De personen op de beelden 
genieten van het eilandgevoel, 
de natuur, de diversiteit, de 
authentieke dorpjes, het vakantie-
gevoel, de activiteiten, de culinaire 
verrassingen en de rust. 

Op de beelden zijn zij in 
beweging. Door de afwisselingen 
van de beelden laten we zien hoe 
divers Terschelling is: van actieve 
watersporters en uitgestrekte 
landschappen tot de dorpjes en 
de haven. 
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Fotografie



Huisstijlhandboek
Terschelling

15

Fotografie | richtlijnen

Fotografie | richtlijnen

Gebruik geen: 
•  Fietsende, paardrijdende en 

onthaastende kinderen en 
volwassenen waarvan het 
spontane genieten verdwenen 
is, omdat zij teveel bezig zijn 
met poseren. 

•  Lege fietsen of andere 
 attributen voor activiteiten, 
dat straalt geen actie uit.

•  Donkere, grauwe en zwart-wit 
beelden, daar mist de warmte, 
authenticiteit en sfeer.

•  Familiefoto’s, waarbij het 
vooral om de familie gaat 
 en niet om de omgeving. 
Men kan zich niet met deze 
beelden identificeren 

•  Foto’s die te bewerkt, 
van slechte kwaliteit of te 
geposeerd zijn, stralen niet de 
positionering van Terschelling 
uit.
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Geen schaduw Geen transparantie

Geen blauw logoZorg voor voldoende 
zichtbaarheid van het logo

Geen outline

Logo op beeld

Logo op beeld

Wanneer je het logo direct op 
een beeld zet gebruik dan altijd 
het witte (diapositieve) logo.

Plaats het logo zodat deze goed 
zichtbaar is, zorg voor voldoende 
contrast. 
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Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aeneaeu pe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe Lorem 
ipsum

Lorem 
ipsum

Lorem ipsum

www.terschelling.site

www.terschelling.site

www.terschelling.site
www.terschelling.site

Plaats de ‘golven’ altijd aflopend 
aan de onderzijde of aan de 

rechterzijde

Vormentaal

Vormentaal

Terschelling is altijd in beweging, 
net als het water om haar heen. 

Je vrij kunnen bewegen, het 
echte eilandgevoel waar de  
vlag met de wind meewaait,  
en een stevige basis vormt voor 
plezier, ontspanning en rust. 
Dit is verwerkt in de vormentaal 
die zowel staand als liggend 
toegepast kan worden.

De scheiding tussen beeld en 
tekst met alle aandacht op 
beeld. Het verhaal.

Door transparantie toe te 
voegen in de beweging geeft 
het een open en uitnodigend 
gevoel.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aeneaeu pe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe

Lorem 
ipsum

www.terschelling.site

www.terschelling.site

www.terschelling.site
www.terschelling.site

Lorem ipsum

Lorem 
ipsum

Lorem ipsum

Vormentaal

Vormentaal

De vormentaal kan worden 
toegepast in zowel wit als blauw.

LET OP:
De blauwe vormentaal is alleen 
toegestaan bij gebruik met het 
hoofdlogo. In combinatie met 
een partner logo mag alleen 
de witte vormentaal gebruikt 
worden.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe Lorem 
ipsum

Lorem 
ipsum

www.terschelling.site

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe

Lorem 
ipsum

www.terschelling.site

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe

Lorem 
ipsum

www.terschelling.site

Lorem 
ipsum

Geen dubbele  band 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe

Lorem 
ipsum

www.terschelling.site

Gebruik de golven altijd met 
transparantie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe

Lorem 
ipsum

www.terschelling.site

Niet aan de bovenzijdeNiet schuin plaatsen

Geen andere kleuren Plaats alleen aflopend aan de 
onderzijde of aan de rechterzijde

Vormentaal | richtlijnen

Vormentaal | richtlijnen

Het is niet toegestaan om de 
vormtaal anders te gebruiken 
dan in de eerder getoonde voor-
beelden. 

Hiernaast enkele voorbeelden 
van hoe het niet gebruikt mag 
worden.
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Schrijfstijl

Tone of voice

• Kort en krachtig
•  Stel vragen om volgers te betrekken
• Klare taal
• Schrijf in de jij-vorm
• Gebruik af en toe emoji’s op social media
• Een grapje kan op zijn tijd
• Beschrijf een gevoel, benoem het niet
•   Breng volgers kennis en inspiratie bij over Terschelling

Tone of voice
hoe het niet moet

•  Geen commerciële taal, zoals ‘Bezoek Terschelling dit najaar nog’
• Geen Engels
•  Geen standaard quotes of uitspraken die bij elke bestemming 

zouden passen 
• Geen flauwe humor
•  Niet onnodig veel gebruik van bijvoeglijke naamwoorden

Dit doet afbreuk aan het  gehele eiland.
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Partner naam Partner naam

Partner logo Horizontale versie partner logo

Variaties in kleur

Partner naamPartner naam Partner naam Partner naam

Partnerlogo | tekstueel

Partnerlogo | tekstueel

Het partnerlogo heeft een aantal 
varianten, namelijk de kleuren 
rood, geel, groen, wit en zwart. 
Deze kleuren mogen onder 
andere door partners gebruikt 
worden voor eigen of andere 
communicatiemiddelen. 

Het logo mag enkel in één van 
deze kleuren gebruikt worden. 
Meerdere kleuren of andere 
kleuren zijn niet toegestaan.

Gebruik voor de partner naam 
het font Montserrat Bold.



Huisstijlhandboek
Terschelling

22

Terschelling logo
als afsluiter 

Logo’s gelijkwaardig

Partnerlogo | combinatie

Partnerlogo | combinatie 

Het is ook mogelijk om het 
hoofdlogo te combineren met 
een eigen logo. Let hierbij goed 
op de onderlinge verhoudingen. 
De logo’s dienen goed onderling 
zijn uitgelijnd. Hiernaast is te 
zien welke twee mogelijkheden 
zijn toegestaan.

Het logo mag worden gebruikt 
in de kleuren, zwart, rood, groen 
en geel.
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Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aeneaeu pe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aeneaeu pe

Lorem 
ipsum

Lorem 
ipsum

Lorem ipsum

Plaats de ‘golven’ altijd aflopend 
aan de onderzijde of aan de rechter-

zijde

Partnerlogo | vormentaal

Partnerlogo | vormentaal 

Bij gebruik van het partner logo 
is het alleen toegestaan om de 
witte vormentaal te gebruiken.

Als er gekozen wordt voor een 
kleuren logo let er dan op dat 
voor het Terschelling logo naast 
zwart alleen de kleuren rood, 
groen en geel toegestaan zijn. 



Vragen?
Voor vragen over het gebruik van het logo en communicatie-

zaken kunt u contact opnemen met Marjoke Hopman.

info@terschellinger-ondernemersfonds.nl

Het logo is gedeponeerd en is van envoor het eiland, waarbij de  
eigendomsrechten liggen bij de TOF (Terschelling Ondernemers Fonds).


