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Logo varianten

Kleurgebruik
.
.

CMYK
(71,30,0,20)
(0,38,80,8)

RGB
(59,143,205)
(234,146,46)

PMS
279C
158C

HEX
#3b8fcd
#ea922e

Er is geen kleurverloop in het logo, enkel sta sche kleuren.
Het logo kan in grijs nten, volledig zwart of volledig wit in gebruik worden genomen voor
bijvoorbeeld merchandise of commissiekleding in overleg met het bestuur. Bijvoorbeeld het
lustrumlogo of het logo zoals gebruikt op de kleding die oranje of blauw is.

Merchandise gebruik
Waar mogelijk het vierkante of rechthoekige logo gebruiken zonder opnieuw te vectoren of kleuren
aan te passen. Enkele voorbeelden van merchandise zijn voor de duidelijkheid opgenomen.

Indien nodig kan enkel het onderschri van het vierkante logo worden gebruikt, zo nodig in 1 kleur.

Commissiekleding en accessoires
Commissiekleding moet aan de voorzijde de voornaam en het rechthoekige logo van Nucleus
beva en. Achternaam vermelden wordt afgeraden, func es worden niet vermeld ivm de verdeling
die daardoor ontstaat en het historische precedent dat er gedurende het jaar nog van func es
gewisseld kan worden. Het logo staat standaard op de linkerborst met de voornaam er onder.
De achterzijde moet minimaal het vierkante logo groot beva en, met daaronder de commissienaam
en het collegejaar. Ter uitzondering is in ieder geval bij de Barcommissie geen collegejaar vermeld, de
leden van deze commissie blijven vaak meerdere jaren hangen en hoeven op deze wijze minder vaak
nieuwe shirtjes te kopen. In de mockup staat er nog geen commissienaam of collegejaar vermeld.

Nucleus hee ‘tradi onele’ kleuren voor de diverse
kleding die haar ac eve leden dragen, zo mogen
commissies bijvoorbeeld geen blauw dragen omdat
deze kleur gereserveerd is voor bestuur. Een aantal
commissies hebben ook tradi onele kleuren: de
Ac viteitencommissie draagt wit; de Barcommissie
zwart; de Educa ecommissie (bordeaux) rood; de
Kascommissie roze; de Reiscommissie oranje; en de
Sportcommissie paars. De overige commissies hun
kleuren worden door middel van dit document vastgelegd. Voortaan als vaste kleur hee de
Alumnicommissie geel; de Kampcommissie (vuurwagen) rood; en de TaoCo (donker) groen. De
Mediacommissie hee een oranje lanyard met een blauwe pashouder met daarin een ‘pressbadge’
ter vervanging van de reguliere commissiekleding. De FiasCo en Acquisi ecommissie hebben geen
commissiekleding en dus geen toegewezen kleur nodig.

Font
Het font van het logo is ‘Impact’. Voor logo’s en andere graﬁsche elementen wordt in eerste instan e
gebruik gemaakt van Impact tenzij dit de leesbaarheid beperkt. Dan wordt gebruik gemaakt van het
tekstuele huiss jl font.
Huiss jl font voor teksten is Calibri, voor leesbaarheid of thema sche aantrekkelijkheid kan het
bestuur hier uitzondering voor verlenen.

Promo e
Promo e wordt voor fysieke en digitale promo edoeleinde geproduceerd, posters moeten daarom
plaatsbaar zijn op social media zoals instagram en facebook (16:9) zowel uit te draaien zijn op
gangbare papier maten zoals A3. De inhoud van een promo emiddel moet minimaal een logo van
Nucleus beva en, de tel van het evenement, datum van het evenement, inschrijﬂink indien
relevant, prijs indien relevant. Rondom het logo wordt binnen de huiss jl bijvoorbeeld een ‘pijltje’
met wi e achtergrond geplaatst met een nucleus-blauw of nucleus-oranje omlijning of een andere
wijze om het logo helder en goed tot zijn recht te laten komen. Vanuit de MeCo is een invulbare
template geleverd.

