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De Tilburgse Kermis en haar huisstijl zijn 

continu in ontwikkeling. Elk jaar weer een 

beetje beter.

De Tilburgse Kermis heeft een brand 

identity dat zich staande houdt in een 

tijd waarin alles snel verveelt en zelfs 

vernieuwd wordt.

Een simpel en veelzijdige identity welke 

altijd, overal en door iedereen gemakkelijk 

kan worden ingezet.

Welkom in de wereld van de Tilburgse 

Kermis!
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LOGO
Vele uitingen zijn al druk en er worden 

veelal lekkere spetterende foto’s van 

de kermis gebruikt. Daarom is het logo 

opvallend gemaakt. Het logo komt op 

deze manier altijd tot zijn recht en is 

altijd herkenbaar, ook al worden de 

roze/blauwe kleuren niet gebruikt.

Er zijn drie versies van het logo, welke 

weer in drie vormen beschikbaar zijn. 

• Vast kermis artwork

• Jaartal

• Hartje/sneeuwvlok * zie pag 6

Alle drie kunnen gebruikt worden. 

1. Horizontaal (basislogo)

Voorbeelden gebruik: 

• bannieren

• banners online

2. Verticaal

Voorbeelden gebruik: 

• bannieren en vlaggen

• skyscaper banners (online)

3. Vierkant

Voorbeelden gebruik: 

• avatars (social media)

• banners (online)
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Zomerlogo

Winterlogo

8



De vormen in het logo zijn beperkt tot 

een hart (voor de kermis is de zomer) 

en een sneeuwvlok (voor de kermis in 

de winter.

In het logo zelf mogen GEEN 
andere vormen gebruikt worden. 

Het hart mag wel los gebruikt worden 

als vorm/toevoeging in alle uitingen (zie 

pag 16). 
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Het logo leent zich uitermate goed om 

zich te ‘morphen’ in allerlei sferen/

thema’s. Met het logopakket kun je er 

zelf een achtergrond inzetten
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Patroon Achtergrond

Sky is the limit! De letters TK en het 

woord Tilburgse Kermis moeten 

enigzins leesbaar zijn. Het logo mag 

uitgesneden worden (zie pag. 8) om het 

beter leesbar te maken

In dit geval is de tekst onleesbaar. Je kunt kiezen voor een donkerder patroon of het 

logo op een donkere achtergrond plaatsen.







STENCIL

In bepaalde gevallen is het nodig een 

achtergrondkleur te gebruiken in het 

logo.

Soms is het nodig om het logo in één kleur te 

gebruiken. Het logo wordt dan gebruikt als stencil, de 

letters en vormen laten de achtergrond zien.
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KLEUR

CMYK
PRINTERS & DRUKKERS

PANTONE
DRUKKERS

Let op! Dit is een fellere kleur 
dan de CMYK kleur. Deze wordt 
in bepaalde/bijzondere uitingen 
gebruikt zoals vlaggen, doeken, 
kleding en posters. Daarnaast is 
deze kleur gevoeliger voor UV.

RGB
BEELDSCHERMEN

C 0
M 100
Y 0
K 0

PANTONE 806
NEON

R 255
G 0
B 131

R 0
G 0
B 255

HEX #FF0083

HEX #0000FF

C 100
M 95
Y 0
K 3

PANTONE 072 C

C 0
M 0 
Y 100
K 0
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KLEURGEBRUIK

40% Tekstblok±

±

±

<

±

±

Tekstblok

Tekstblok

Artwork

40%

20%

10%

50-100%

50-100%

Ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 

commodi consequat. Fictum,  deserunt 

mollit anim laborum astutumque!

Ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 

commodi consequat. Fictum,  deserunt 

mollit anim laborum astutumque!

Ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea 

commodi consequat. Fictum,  deserunt 

mollit anim laborum astutumque!

Steunkleur
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LETTERTYPE

VISBY ROUND CF CAPS HEAVY
TITELS

BODYTEKST
Visby Round CF Regular

Variërend van:  Extra Light tot Heavy
Regelafstand:   Vanaf 20pt

Blauwe achtergrondkleur 
altijd witte tekst met gele 
accenten.

Gele achtergrondkleur altijd blauwe tekst 
(tenzij door drukker anders aangegeven met 
100% zwart) met roze accenten.

Roze achtergrondkleur altijd 
witte tekst met blauwe en/of 
gele accenten.
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ARTWORK
Het patroon is het gevoel van de 

kermis. Als je er lang naar kijkt, lekker 

surrealistisch!

De lijnen worden ongeveer 20% 

gebruikt in artwork. Bijvoorbeeld als 

kleine lijnen in een flyer. De dikte van de 

lijnen mogen variëren.

De kleuren kunnen gebruikt worden als 

achtergrond. De verhoudingen altijd 

50/50.

Het hartje mag niet qua vorm 

veranderd worden, mag in alle 

formaten geplaatst worden in het 

artwork.

De ruitjes mogen niet uit hun verband 

worden gehaald of anders gekleurd 

zijn.

Zigzag

Stippelijn

Zigzag rond
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TONE OF VOICE
De kermis is...

Bizar, dol, groots, krankzinnig, 

ecxentriek, absurd, wonderlijk, 

bijzonder, fel, hard, speels, 

opmerkelijk, origineel, 

vermakelijk... 

Mensen die er nooit geweest zijn 

begrijpen het niet, mensen die er wel 

geweest zijn kunnen het lastig onder 

woorden brengen. 

Door middel van fotografie en de juiste 

woorden kunnen beide groepen gelijk 

worden aangesproken.

Met beeld laat je zien wat de kermis in 

zijn geheel nu precies is (bijvoorbeeld 

birdview fotografie) en met trots zorg 

dat je de mensen zich (weer) betrokken 

voelen (de 2 kleuren, zoals bij carnaval).

• De kracht van herhaling; 

Voorspelbaarheid speelt een grote 

factor in de kracht van herhaling. 

Voor de kijker mag er geen 

teleurstelling plaats vinden.

• Hoe meer roze en blauw hoe beter

• Minimale kleuren, maximale impact

• What you see is what you get!

• Zien en gezien worden

• GEK, GEKKER, GEKST! 

Doe maar normaal, dan doe je al 

gek genoeg = verboden!

• FOMO (fear of missing out), als je er 

niet geweest bent heb je écht iets 

gemist!

• Alle lusten van een pretpark + de 

voordelen en gezelligheid van de 

stad.

• Volwassen niet-truttige spreektaal 

waar jongeren en mensen uit 

andere delen van het land zich ook 

tot aangesproken voelen. 

• Reposting! Mooie beelden van 

andere gebruikers die de kermis 

(hash)taggen reposten.
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& SOCIAL MEDIA

Standaard foto’s afwisselen met 

‘gebrande’ foto’s waar het artwork in 

gebruikt wordt. 

Flink gebruik maken van minimale 

grafische ‘tussendoortjes’  met 

maxinaal grafische impact.

ARE
YOU

READY?
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www.detiburgsekermis.nl

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

013-542 9463 (Jet van Baast) 

kermis@tilburg.nl


