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GEZOCHT:
woningen voor 

de verkoop

Wat wij voor je kunnen doen

✓ Gratis waardebepaling! 

✓ Professionele fotoreportage van je woning

✓ Online op Funda, Huislijn, Jaap etc.

✓ Social media campagne

✓ Brochures

✓ Advertentie in de kranten

✓ Interieuradvies

✓ Bon van Proeverz tijdens bezichtigingen

Wij zijn er voor jou! 24/7  

Wij zijn Wiebox makelaars.

De nieuwe makelaar in Gorinchem 
    aankoop       verkoop       verhuur

Bel voor een gratis 
waardebepaling

06 577 151 30

Goede en slechte voorbeelden van het logo gebruik
LOGO + BEELDMERK

Basis
Het logo van VBO Makelaar bestaat uit twee delen: het woordmerk (VBO MAKELAAR) en 
het beeldmerk (huisstempel diapositief gespiegeld). Deze dienen altijd in combinatie te 
worden gebruikt, ook dient dit in de juiste verhouding en positie te gebeuren. Gebruik 
dus altijd de bestaande digitale bestanden en plaats niet naar eigen inzicht het woord en 
beeldmerk ten opzichte van elkaar. Hiernaast ziet u het originele en correcte VBO Makelaar 
logo (figuur 1.0). Figuur 1.1 t/m 1.12 zijn voorbeelden van goede en slechte mutaties.

figuur 1.1 - Goed - Logo met blauw/wit icoon

figuur 1.0 - Voorkeur - Origineel logo

figuur 1.4 - Goed - Alleen bij een zwart/wit uitingen

figuur 1.7 - Goed - Alleen bij éénkleurige uitingen

figuur 1.10 - Fout - Effecten zijn niet toegestaan

figuur 1.2 - Goed - Logo met blauw/transparant icoon

figuur 1.5 - Goed - Alleen bij een zwart/wit uitingen figuur 1.8 - Goed - Alleen bij éénkleurige uitingen

figuur 1.11 - Fout - Achtergrond moet egaal van kleur zijn

figuur 1.3 - Fout - Te weinig contrast figuur 1.6 - Fout - Outlines zijn niet toegestaan figuur 1.9 - Fout - Kleurmutaties zijn niet toegestaan

figuur 1.12 - Fout - Kleurmutaties zijn niet toegestaan

“We doen het  
samen!”
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www.wiebox.nl
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