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MERKARCHITECTUUR

In de merkarchitectuur is vastgelegd hoe de UT zich vanuit welke eenheid naar buiten presenteert. 
Corporate, diensten, faculteiten en opleidingen communiceren hoofdzakelijk vanuit het hoofdmerk 
University of Twente. Er zijn echter drie submerken gedefinieerd binnen de merkarchitectuur, die 
onder de paraplu van University of Twente een eigenheid in profilering hebben, dit betreft de onder-
zoeksinstituten TechMed Centre, MESA+ Institute en het Digital Society Institute. Zij zijn duidelijk 
familie van de Universiteit Twente, maar profileren met een eigen variant van het logo richting de 
buitenwereld. Voor deze submerken zijn de woordmerken, kleuren en elementen vastgelegd.
Daarnaast zijn er door de jaren heen icoonprojecten die omwille van de attentiewaarde tijdelijk een 
eigen uitstraling hebben.
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CORPORATE

ONDERWĲ S

INSTITUTEN

TOELICHTING: Het hoofdmerk, University of Twente, is de basis van alle communicatie 
naar buiten. Communicatie vanuit de profi lerende thema’s, de vakgroepen, clusters, 
faculteiten, diensten en andere eenheden wordt gedaan vanuit het hoofdmerk.

TOELICHTING: Binnen de merkarchitectuur zĳ n enkel drie submerken van de UT te 
onderscheiden, de instituten. Hierbĳ  fungeert het hoofdmerk University of Twente als paraplu, 
en de submerken zĳ n dan ook echt visueel sterker naar het corporate merk toegetrokken. 
Het zĳ n virtuele eenheden die eigenheid hebben in woordmerk, kleur en element.

OPBOUW VAN HET UT MERK

ICOONPROJECTENTOELICHTING: Dit betreft initiatieven en projecten die een bepaalde periode 
extra attentiewaarde nodig hebben en de mogelĳ kheid krĳ gen zichzelf te 
profi leren. Dit wordt goedgekeurd door het College van Bestuur.

SAMENWERKINGEN

CAMPAGNESCHILTOELICHTING: Naast de huisstĳ l bestaat er een campagnelĳ n. Deze wordt ingezet voor 
specifi eke doelgroepen en wervende activiteiten. Waar de huisstĳ l over de tĳ d heen in 
de basis gelĳ k blĳ ft, is het campagneconcept van tĳ delĳ ke aard. Het campagneconcept 
waarborgt de basis uitgangspunten van het merk, maar geeft meer visuele vrĳ heid.

Improving
healthcare by
personalised
technologies

Creating
intelligent
manufacturing systems

Shaping our world with 
smart materials

Engineering our 
digital society

Engineering for a 
resilient world

PreU Bachelor Master TGS PhD PLD ATLAS

DESIGNLAB CURIOUSU INSPIREU

Wearable Robotics Lab, Fraunhofer Project Centre, samenwerkingen waar de UT enkel in participeert etc.

UT LEADING 50/50 UT ONDERGESCHIKT

Behavioural,
Management
and Social
Sciences (BMS)

Engineering Technology (ET) Electrical Engineering, 
Mathematics and 
Computer Science
(EEMCS)

Technische 
Natuurwetenschappen 
(TNW)

Geo-Informatie 
Wetenschappen en 
Aardobservatie (ITC)

UT GERELATEERDE STICHTINGEN
Onafhankelĳ ke stichtingen die sterk
verweven zĳ n met de UT.

ITC
De faculteit ITC is jaren geleden onderdeel geworden van de 
Universiteit Twente. Door het eigen karakter van de faculteit, 
waarin onderwĳ s en onderzoek is gebundeld, en waar de 
doelgroep erg verschilt van de overige eenheden binnen de 
Universiteit Twente heeft het ITC een status sui generis.

Materials
MESA+ Institute is penvoerder

Sensing
MESA+ Institute is penvoerder

e-health
TechMed Centre is penvoerder

Robotica
Digital Society Institute 
is penvoerder

VO
OR

-
BE

EL
DE

N
ZW

AA
RT

E
IN

ST
IT

U
TE

N
PR

OG
RA

M
M

A-
LĲ

 N
EN

IC
OO

N
-

PR
OJ

EC
TE

N
ON

DE
RW

Ĳ 
S-

LA
GE

N
BĲ

 Z
ON

DE
RH

ED
EN

      
  

FA
CU

LT
EI

TE
N

TH
EM

A’
S



4

LOGO UNIVERSITY OF TWENTE. 

Voorkeur woordmerk
 
Het woordmerk van de Universiteit Twente is gebaseerd 
op de Univers, een zeer rationeel lettertype dat bekend 
staat om zijn heldere lijnvoering en grote leesbaarheid.
 Het woordmerk met de tekst op één regel (‘line’ 
woordmerk) heeft de voorkeur. Deze versie moet waar 
mogelijk worden gebruikt. Het woordmerk is in een 
zwarte en witte uitvoering beschikbaar. Om een optimale 
leesbaarheid te bereiken wijkt de witte versie van het 
woordmerk af van de zwarte versie. 

UT_Woordmerk_Black_EN.eps

UT_Woordmerk_White_EN.eps

UT_Woordmerk_Sta_Black_EN.eps

UT_Woordmerk_Sta_White_EN.eps

Alternatieve versie woordmerk

Wanneer de beschikbare ruimte voor het woordmerk in 
de breedte zó klein is, dat het woordmerk onleesbaar 
wordt, is er een alternatieve vorm. Deze noemen we de 
‘stacked’ versie. 

Bounding box (minimale witruimte)

Om het woordmerk optimaal tot zijn recht te laten komen, 
is de minimale vrije ruimte rondom het woordmerk 
vastgelegd door middel van een bounding box. Binnen 
de bounding box mogen geen andere beeld- of 
stijlelementen voorkomen.
Hiernaast is de bounding box voor zowel de ‘line’ als 
‘stacked’ versie van het woordmerk weergegeven. 
De bounding box maakt onderdeel uit van het digitale 
woordmerk bestand, maar is bij productie niet zichtbaar.

Minimale woordmerk grootte

Het voorkeur woordmerk mag tot minimaal 45% 
 verschaald worden. Dit percentage is vastgesteld  
aan de hand van de minimale leesbaarheid van het 
woordmerk.

Als er minder ruimte in de breedte beschikbaar is dan  
de minimale maat, moet de ‘stacked’ versie van het 
woordmerk worden gebruikt. De minimale grootte van de 
‘stacked’ versie is 100%.

100%

minimum
45%
31 mm
x 
2,5 mm

maximum
165%
30 mm
x 
9 mm

minimum
100%
18 mm
x 
5,5 mm

Contrast met achtergrond

Om voldoende contrast te behouden met de achtergrond wordt het zwarte woordmerk alleen geplaatst op achtergronden met een 
grijs waarde van 0 tot 40%. Voor achtergronden met een grijswaarde van 40 % of meer wordt het witte woordmerk gebruikt. 
Ook afbeeldingen of kleurvlakken hebben een relatieve grijswaarde. Neem bij twijfel over de te gebruiken woordmerk versie 
contact op met huisstijl@utwente.nl.

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

mailto:huisstijl%40utwente.nl?subject=
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ALTERNATIEF LOGO

Instituut logo

Er zijn 3 instituten binnen de Universiteit Twente welke 
een eigen logo mogen voeren, deze is opgebouwd met 
het stacked variant van het University of Twente logo 
gescheiden door een lijn met daarachter de naam van het 
instituut in de instituutskleur. Een volledige omschijving 
van de huisstijl instituten kun je vinden op pagina 15 tot 
19 in dit document.

Logo met toevoeging 

Het University of Twente logo met toevoeging is bedoeld 
om diensten, faculteiten, opleidingen, vakgroepen e.d. 
i.c.m. het University of Twente logo hun eigen naam  
te communiceren. Deze variant mag alleen gebruikt 
worden met intern vastgestelde namen, eigen  
varianten  mogen dus niet gebruikt worden. Het logo is 
opgebouwd uit de stacked variant logo ge scheiden door 
een lijn met maximaal 3 regels ruimte. De tekst naast 
de lijn dient altijd met een beginkapitaal geschreven te 
worden gevolgd door letter in onderkast (kleine  letters).

Line 1
Line 2
Line 3

Marketing & 
Communication

Combinatie logo

Combinatie logo’s mogen gevoerd worden als de 
samenwerking 50-50 is en de huisstijl van de Universiteit 
Twente leidend is. Deze logo’s mogen alleen gevoerd 
worden als deze door het College van Bestuur zijn 
vastgesteld. 
Een combinatie logo is opgebouwd met de stacked 
variant van het University of Twente logo gescheiden door 
een lijn met daarachter het logo van de andere partij, deze 
dient zo gepositioneerd te worden dat beide logo’s een 
samenhangend geheel vormen.

Icoonproject logo

Dit betreft initiatieven en projecten die een bepaalde 
periode extra attentiewaarde nodig hebben en de 
mogelijkheid krijgen zichzelf te profileren. Dit wordt 
goedgekeurd door het College van Bestuur. 
De initiatieven hebben in vele gevallen een eigen 
woordmerk. Altijd gekoppeld aan University of 
Twente, maar qua opbouw afwijkend van de reguliere 
woordmerken. 

Bounding box (minimale witruimte)

Zoals ook bij het University of Twente logo geldt voor 
de alternatieve woordmerken een minimale vrije ruimte 
rondom, vastgelegd door middel van een bounding box. 
Binnen de bounding box mogen geen andere beeld- of 
stijlelementen voorkomen.
Hiernaast is de bounding box van het woordmerk weerge-
geven. De bounding box maakt onderdeel uit van het 
digitale woordmerk bestanden, maar is bij productie niet 
zichtbaar.
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STRAMIEN

1  Basislijn
  De basislijn dient ingesteld te 

worden op 6 pt, beginnend op 8 
mm van de boven marge.  

2  Marges
  Uitgaande van het formaat A4 

dienen de marges als volgt 
ingesteld te  worden: 
Boven: 8 mm 
Onder: 9,6 mm 
Links: 10 mm 
Rechts: 10 mm 
 
Schaling - Bij een ander formaat 
 schalen de marges mee. Alleen 
bij  
een groter formaat schaalt ook 
het basisgrid mee.

3  Kolommen
  De pagina opbouwen uit 14 

kolommen met een goot van 3 
mm.

4  Adres
  Univers 420 Condensed, 

corpsgrootte 9pt, interlinie 12pt. 

5  Versienummer
  Univers 420 Condensed, 

corpsgrootte 6pt, interlinie 10pt

4 5

3

11

2

2

Bs
c

(04_UT_Adres)
University of Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB  Enschede

Postbus 217
7500 AE  Enschede

T +31 (0)53 489 9111  
F +31 (0)53 489 2000  
info@utwente.nl

www.utwente.nl

VERSION
 N

U
M

BER 0000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9,6mm

10mm

8mm

10mmintl.6pt
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TYPOGRAFIE

LOREM IPSUM  
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR  
ADIPISCING ELIT

LOREM IPSUM  
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT 
DONEC EU AUGUE MAURIS

1  Titel
  Univers 420 Condensed, bij voorkeur 

corpsgrootte 45pt, interlinie 45pt in kapi-
talen. De titel dient altijd in het tekstvlak 
gepositioneerd te worden. De hoogte 
is variabel aan de hoeveelheid tekst. 
We adviseren om corpsgrootte 45pt te 
gebruiken daar waar mogelijk, houdt bij 
verkleining corps en interlinie gelijk. 

2  Subtitel
  Voor een eventuele subtitel wordt  

Univers 220 Thin Condensed gebruikt, 
grootte gelijk aan ‘titel’ of de helft van het 
bruikte cops van de ‘titel’. Deze subtitel 
komt direct onder de titel.

3  Intro
  Voor de intro mag je diverse varianten van 

het condensed font gebruiken, dit is af-
hankelijk van de ruimte die in het binnen-
werk beschikbaar is. Hiernaast is gebruik 
gemaakt van de Univers 220 condensed 
met een corpsgrootte van 12 pt met een 
interlinie van 14 punten.

  Het intro dient vast te staan op het 
 basislijnstramien.

4  Kop
  Voor de koppen in de lopende tekst mag 

je diverse varianten van het condensed en 
standaard font gebruiken, dit is afhanke-
lijk van de ruimte die in het binnenwerk 
beschikbaar is.

  Hiernaast is gebruik gemaakt van de 
 Univers 620 condensed met een corps-
grootte van 10 pt met een interlinie van  
12 pt.

  De koppen dienen vast te staan op het 
basislijnstramien.

5  Body tekst
  De body tekst dient altijd in de Univers 

330 light gebruikt te worden met een 
corps grootte van 9 pt met een interlinine 
12 pt. De body tekst dient altijd op het 
basislijnstramien vast te staan.

1

2

Huisstijl Font
Linotype Univers

CONDENSED 
LinotypeUnivers-120CnUltLt.ttf
LinotypeUnivers-121CnUlLtIt.ttf
LinotypeUnivers-220CnThin.ttf
LinotypeUnivers-221CnThinIt.ttf
LinotypeUnivers-320CnLight.ttf
LinotypeUnivers-321CnLtIt.ttf
LinotypeUnivers-420Cn.ttf
LinotypeUnivers-421CnIt.ttf
LinotypeUnivers-520CnMedium.ttf
LinotypeUnivers-521CnMdIt.ttf
LinotypeUnivers-620CnBold.ttf
LinotypeUnivers-621CnBoldIt.ttf
LinotypeUnivers-720CnHeavy.ttf
LinotypeUnivers-721CnHvyIt.ttf
LinotypeUnivers-820CnBlack.ttf
LinotypeUnivers-821CnBlkIt.ttf
LinotypeUnivers-920CnXBlack.ttf
LinotypeUnivers-921CnXBlkIt.ttf

STANDARD 
LinotypeUnivers-130UltLight.ttf
LinotypeUnivers-131UltLtIt.ttf
LinotypeUnivers-230Thin.ttf
LinotypeUnivers-231ThinIt.ttf
LinotypeUnivers-330Light.ttf
LinotypeUnivers-331LightIt.ttf
LinotypeUnivers-430Regular.ttf
LinotypeUnivers-431Italic.ttf
LinotypeUnivers-530Medium.ttf
LinotypeUnivers-531MediumIt.ttf
LinotypeUnivers-630Bold.ttf
LinotypeUnivers-631BoldIt.ttf
LinotypeUnivers-730Heavy.ttf
LinotypeUnivers-731HeavyIt.ttf
LinotypeUnivers-830Black.ttf
LinotypeUnivers-831BlackIt.ttf
LinotypeUnivers-930XBlack.ttf
LinotypeUnivers-931XBlackIt.ttf

LOREM IPSUM 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. DONEC EU 

AUGUE MAURIS. PRAESENT DAPIBUS ADIPISCING GRAVIDA. PROIN 

CONDIMENTUM PORTA CONVALLIS. NULLAM DUI LACUS, HENDRERIT A 

TINCIDUNT VITAE, EUISMOD VEL NISL. SED VENENATIS NUNC VEL VELIT 

VIVERRA CONDIMENTUM. CUM SOCIIS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS 

PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS. 

LOREM IPSUM 
Praesent non ipsum ac elit varius ornare. Proin in ipsum in turpis egestas porta a 
vel urna. Maecenas vulputate scelerisque nunc, in tincidunt felis facilisis ut. Ali-
quam erat volutpat. Etiam at tempor odio. Sed id consequat dui. Praesent venena-
tis elit vel lectus ultrices eu hendrerit ligula iaculis. Suspendisse et consequat sem. 
Ut vel mauris augue. Vivamus velit sapien, ultricies nec scelerisque in, rhoncus sit 
amet tellus. Proin volutpat metus fringilla diam ultricies vitae hendrerit risus tinci-
dunt. Nulla a augue ante. Donec fringilla, orci a pellentesque commodo, lectus mi 
semper tortor, consectetur facilisis augue enim vel massa.

LOREM IPSUM 
Sed sit amet elit elit, vel ornare velit. Nunc sed nibh risus, vel sagittis urna. Cras 
arcu dui, elementum vitae scelerisque sed, venenatis nec massa. Suspendisse po-
tenti. Nulla mattis velit ut nibh tristique tempor. Integer consequat sapien nec odio 
mollis vitae dapibus felis iaculis. Phasellus eget dolor nec magna hendrerit posue-
re. Curabitur vulputate rhoncus eros scelerisque interdum. Aliquam in metus mi. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Mauris vitae accumsan mauris. Sed lectus massa, lacinia a tincidunt et, adi-
piscing ut nulla.

Vestibulum tristique nibh et mi iaculis ultricies varius lorem consequat. In enim tur-
pis, venenatis convallis porta vitae, bibendum ut urna. Cras dapibus tortor id odio 
malesuada consequat. 
-  Pellentesque est dui, egestas a pharetra eu, lacinia in massa. Praesent vel augue 

vel nisi pellentesque varius. 
-  Vestibulum ac purus risus, in cursus tellus. Curabitur commodo aliquam lacus 

vel fringilla. Morbi eu urna metus. 
-  Integer facilisis tincidunt dui, et consequat neque bibendum id. Integer ultricies 

dui arcu, sed dignissim ipsum. 

Vestibulum elit ante, lacinia nec posuere eget, ultricies id urna. Mauris ut turpis 
condimentum libero euismod auctor. Aenean molestie, risus in pellentesque viver-
ra, ligula turpis pellentesque mauris, quis vehicula elit erat porta odio. Donec in 
erat et urna placerat vestibulum vitae sed sem. Mauris fringilla nisl sed diam ali-
quet vitae pretium elit consequat. Praesent egestas porta turpis vitae molestie. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hi-
menaeos. Morbi pharetra dolor eget neque laoreet posuere.

4

1

3

5

1

2



8

VLAKVERDELING COVER

ZONDER 
FOTOGRAFIE

MET FOTOGRAFIE 

BEELDVULLENDE 
FOTOGRAFIE ZONDER 
ELEMENT(EN) UIT HET 
UNIVERSUM

Wit = Universum (geplaatst op witte of zwarte achtergrond) 
Grijs =  Tekstvlak  

Onderwijslijn, elke kleur uit het UT kleurenpalet is mogelijk 
Corporate, alleen zwart of wit
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VLAKVERDELING COVER INCLUSIEF ACHTERZIJDE

ZONDER 
FOTOGRAFIE

MET FOTOGRAFIE 

Wit = Universum (geplaatst op witte of zwarte achtergrond) 
Grijs =  Tekstvlak  

Onderwijslijn, elke kleur uit het UT kleurenpalet is mogelijk 
Corporate, alleen zwart of wit
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VLAKVERDELING -  
ROLL-UP BANNER

Logo
-  Het logo wordt zonder uit zondering 

altijd rechtsboven in het tekstvlak 
geplaatst, dit i.v.m. de leesbaarheid.

Elementen
-  Achtergrond van de elementen kan wit 

of zwart zijn
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst

Tekstvlak
-  Het tekstvlak kan elke kleur uit het 

kleurenpalet bevatten.
-  Wanneer de kleur van het tekstvlak 

overeenkomt met de kleur van (één 
van) de elementen, zorgt dit voor een 
geïntegreerd beeld

Fotografie
-  Wanneer de kleuren van de elementen, 

het tekstvlak en de foto op elkaar 
worden afgestemd, levert dit een  
rustiger en geïntegreerd beeld op

Wit =  Universum (geplaatst op witte of 
zwarte achtergrond) 

Grijs =  Tekstvlak  
Onderwijslijn, elke kleur uit het UT 
kleurenpalet is mogelijk 
Corporate, alleen zwart of wit
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CORPORATE UITINGEN

Logo
-  Het logo wordt zonder uit zondering 

altijd rechtsonder in het tekstvlak 
geplaatst

Elementen
-  Achtergrond van de elementen kan wit 

of zwart zijn
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst

Tekstvlak
-  Wanneer de achtergrond van het ele-

ment wit is, is het tekstvlak ook wit. Bij 
een zwarte achtergrond is het tekstvlak 
zwart

Fotografie
-  Wanneer de kleur van de elementen 

overeenkomt met kleuren uit de foto, 
levert dit een rustiger en geïntegreerd 
beeld op

RESEARCH

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

RESEARCH

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM 
ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

RESEARCH

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

RESEARCH

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

OMMOLUM QUI 
REICIAM VOLUP 
TATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

RESEARCH
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ONDERWIJSLIJN

Logo
-  Het logo wordt zonder uit zondering 

altijd rechtsonder in het tekstvlak 
geplaatst 

Elementen
-  Achtergrond van de elementen kan wit 

of zwart zijn
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst

Tekstvlak
-  Het tekstvlak kan elke kleur uit het 

kleurenpalet bevatten, behalve wit of 
zwart

-  Wanneer de kleur van het tekstvlak 
overeenkomt met de kleur van (één 
van) de elementen, zorgt dit voor een 
geïntegreerd beeld

Fotografie
-  Wanneer de kleuren van de elementen, 

het tekstvlak en de foto op elkaar 
worden afgestemd, levert dit een  
rustiger en geïntegreerd beeld op

BACHELOR

OPTICS AND BIOPHYSICS 
GENERATING, MANIPULATING 
AND TRAPPING PHOTONS AND 
COMPLETELY CONTROLLING 
PROPAGATION

PHD

OPTICS AND 
BIOPHYSICS 
GENERATING, 
MANIPULATING 
AND TRAPPING 
PHOTONS 
COMPLETELY 
CONTROLLING 
THEIR PROPAGATION

UNIVERSITY 
COLLEGE TWENTE
TECHNISCHE 
PERSPECTIEVEN 

BACHELOR

UNIVERSITY 
COLLEGE TWENTE
TECHNISCHE 
PERSPECTIEVEN 
WORDEN 
GEÏNTEGREERD 
TOT EEN NIEUWE 
KĲ K OP TECHNOLOGIE

BACHELOR

MASTER

OPTICS AND 
BIOPHYSICS 
ENABLES YOU TO 
BECOME AN ENGINEER

MASTER

OPTICS AND BIOPHYSICS 
ENABLES YVOU TO BECOME 
AN ENGINEER

BACHELOR

HEALTH SCIENCES
SAFETY, DIAGNOSIS, 
AND TREATMENT THROUGH 
THE INNOVATIVE USE 

OPTICS AND BIOPHYSICS 
GENERATING, MANIPULATING 
AND TRAPPING PHOTONS AND 
COMPLETELY CONTROLLING 
THEIR PROPAGATION

PROFESSIONALS
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BINNENWERK

Elementen
-  Achtergrond van de elementen is altijd 

wit, met uitzondering van instituten
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst
-  Grote aandachtsvlakken kunnen de 

kleur krijgen die ook prominent  
aanwezig is op de cover

‘BELEIFEND SED CONDI 
MENTUM ULTRICIES, 
IMPERDIET QUIS 
SAPIEN’

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequipsummy nullam ing 
ea am ex exer ac iliqui tem adipsustrud te dolorem venisci erosto 
odolessed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui smolore 
elenim quatie te mod esto del elit la alit wis ea feum num iuscip 
enisim venim quatum nulla conse del dolore feu faccummolore 
magnisl ut lore tatie velessi tio trud Morbi mattis congue lectus, a 
dignissim libero magnis aut dui te minibh ex ex ea at luptat aut 
loreet lum ea feuguer ciduis et, summodo lorpero cortissed 
tinciduis dipis nullum niam vel ullaoreInteger dignissim, sapien id 
rhoncus auctor, lorem magna blandit augue, a molestie justo 
tortor et diam. Aliquam elementum ornare metus, id ornare justo 
facilisis id. Cras scelerisque lobortis lorem et consequat. Donec 
ultrices, lacus vel faucibus tincidunt, est risus pharetra quam, eu 
ullamcorper sapien purus quis neque. Aliquam erat volutpat. 
Vestibulum molestie, eros a tincidunt auctor, dolor nisi porta erat, 
porttitor ornare sapien libero ut metus. Vivamus tempus faucibus 
ante. Curabitur vel libero enim, eu porta metus. Morbi mattis 
congue lectus, a dignissim libero porttitor et. Phasellus rhoncus 
aliquet lacus, quis pharetra purus ultrices non. Vestibulum soda-
les nunc ligula. Donec laoreet neque id justo auctor sed feugiat 
dolor lobortis. Pellentesque vel odio vel est volutpat blandit at 
vitae turpis.

BELEIFEND SED CONDIMENTUM ULTRICIES, 
IMPERDIET QUIS SAPIEN
Eu dignissim a, tempor sed tortor. Integer gravida, nulla quis 
tincidunt vestibulum, libero purus ornare quam, non euismod erat 
nunc non leo. Aliquam erat volutpat. Nam vitae quam lacus. 
Integer arcu nulla, viverra vitae convallis vel, egestas vehicula mi. 
Aliquam diam sapien, varius quis tristique non, sodales at orci. 
Suspendisse. Irilis etum iure tin volorpercip eum nos alit wisi.
Perci tat. Rostis nulla faccummy nis doloreet delent wissed esecte 
feu feuguercil inim velisciduisl irilit veliquis num zzrillan ut il 
ullutpat in vulputpat, sum augiam velit lobore commod tionse-
nisse et, vendrem voluptat. Ut nummodo lobore do odolor ipis 
exercin vero delessim vero commy nim zzrilit aciduipit nissectem 
zzrit

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequipsummy nullam ing 
ea am ex exer ac iliqui tem adipsustrud te dolorem venisci erosto 
odolessed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui smolore 
elenim quatie te mod esto del elit la alit wis ea feum num iuscip 

51TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL)

Type hier de inleiding van het hoofdstuk (03_UT_Inleiding) am dolorper 
irilluptat lum dunt venismodio enibh eum aliqui blamcom modipsuscing 
er sustinc iniam, suscin hent vero commy nullam, quisit augiat. Ro 
commodolor ing exero cor si. Osto core dolore consectem veliquipit 
ipsummy nim del dolorpe raesed delese dunt augiatem ing essisisi. Lit, 
sequis er suscinibh et ilisis et wis adiat voloreet praese conum dunt 
verit, volor sim nos num volore faccum il estie dolum eugait, conum nos 
augue dolessisl dolore magna adipis acil irit lor auguer ing ex ex ex eui 
tetum quam, sustrud euisi blametue minci te duis alisl il ullam zzriure 
raesto eugait laore dolessit augiat. 

WETENSCHAPPERS 
VERTELLEN OVER 
HUN VAKGEBIED

50TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL)

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequipsummy nullam ing 
ea am ex exer ac iliqui tem adipsustrud te dolorem venisci erosto 
odolessed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui smolore 
elenim quatie te mod esto del elit la alit wis ea feum num iuscip 
enisim venim quatum nulla conse del dolore feu faccummolore 
magnisl ut lore tatie velessi tio trud Morbi mattis congue lectus, a 
dignissim libero magnis aut dui te minibh ex ex ea at luptat aut 
loreet lum ea feuguer ciduis et, summodo lorpero cortissed 
tinciduis dipis nullum niam vel ullaoreInteger dignissim, sapien id 
rhoncus auctor, lorem magna blandit augue, a molestie justo 
tortor et diam. Aliquam elementum ornare metus, id ornare justo 
facilisis id. Cras scelerisque lobortis lorem et consequat. Donec 
ultrices, lacus vel faucibus tincidunt, est risus pharetra quam, eu 
ullamcorper sapien purus quis neque. Aliquam erat volutpat. 
Vestibulum molestie, eros a tincidunt auctor, dolor nisi porta erat, 
porttitor ornare sapien libero ut metus. Vivamus tempus faucibus 
ante. Curabitur vel libero enim, eu porta metus. Morbi mattis 
congue lectus, a dignissim libero porttitor et. Phasellus rhoncus 
aliquet lacus, quis pharetra purus ultrices non. Vestibulum soda-
les nunc ligula. Donec laoreet neque id justo auctor sed feugiat 
dolor lobortis. Pellentesque vel odio vel est volutpat blandit at 
vitae turpis.

BELEIFEND SED CONDIMENTUM ULTRICIES, 
IMPERDIET QUIS SAPIEN
Eu dignissim a, tempor sed tortor. Integer gravida, nulla quis 
tincidunt vestibulum, libero purus ornare quam, non euismod erat 
nunc non leo. Aliquam erat volutpat. Nam vitae quam lacus. 
Integer arcu nulla, viverra vitae convallis vel, egestas vehicula mi. 
Aliquam diam sapien, varius quis tristique non, sodales at orci. 
Suspendisse. Irilis etum iure tin volorpercip eum nos alit wisi.
Perci tat. Rostis nulla faccummy nis doloreet delent wissed esecte 
feu feuguercil inim velisciduisl irilit veliquis num zzrillan ut il 
ullutpat in vulputpat, sum augiam velit lobore commod tionse-
nisse et, vendrem voluptat. Ut nummodo lobore do odolor ipis 
exercin vero delessim vero commy nim zzrilit aciduipit nissectem 
zzrit

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequipsummy nullam ing 
ea am ex exer ac iliqui tem adipsustrud te dolorem venisci erosto 
odolessed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui smolore 
elenim quatie te mod esto del elit la alit wis ea feum num iuscip 

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequipsummy nullam ing 
ea am ex exer ac iliqui tem adipsustrud te dolorem venisci erosto 
odolessed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui smolore 
elenim quatie te mod esto del elit la alit wis ea feum num iuscip 
enisim venim quatum nulla conse del dolore feu faccummolore 
magnisl ut lore tatie velessi tio trud Morbi mattis congue lectus, a 
dignissim libero magnis aut dui te minibh ex ex ea at luptat aut 
loreet lum ea feuguer ciduis et, summodo lorpero cortissed 
tinciduis dipis nullum niam vel ullaoreInteger dignissim, sapien id 
rhoncus auctor, lorem magna blandit augue, a molestie justo 
tortor et diam. Aliquam elementum ornare metus, id ornare justo 
facilisis id. Cras scelerisque lobortis lorem et consequat. Donec 
ultrices, lacus vel faucibus tincidunt, est risus pharetra quam, eu 
ullamcorper sapien purus quis neque. Aliquam erat volutpat. 
Vestibulum molestie, eros a tincidunt auctor, dolor nisi porta erat, 
porttitor ornare sapien libero ut metus. Vivamus tempus faucibus 
ante. Curabitur vel libero enim, eu porta metus. Morbi mattis 
congue lectus, a dignissim libero porttitor et. Phasellus rhoncus 
aliquet lacus, quis pharetra purus ultrices non. Vestibulum soda-

‘IK NOEM MĲ N 
IDEE DE NANOGAP 
SENSOR’

37TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL)

Type hier de inleiding van het hoofdstuk (03_UT_
Inleiding) am dolorper irilluptat lum dunt venismodio 
enibh eum aliqui blamcom modipsuscing er sustinc 
iniam, suscin hent vero commy nullam, quisit augiat. Ro 
commodolor ing exero cor si. Osto core dolore 
consectem veliquipit ipsummy nim del dolorpe raesed 
delese dunt augiatem ing essisisi. Lit, sequis er suscinibh 
et ilisis et wis adiat voloreet praese conum dunt verit, 
volor sim nos num volore faccum il estie dolum eugait, 
conum nos augue dolessisl dolore magna adipis acil irit 
lor auguer ing ex ex ex eui tetum quam, sustrud euisi 
blametue minci te duis alisl il ullam zzriure raesto eugait 
laore dolessit augiat. 

WETENSCHAPPERS 
VERTELLEN OVER 
HUN VAKGEBIED

36TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL) 36

Type hier de inleiding van het hoofdstuk (03_UT_
Inleiding) am dolorper irilluptat lum dunt 
venismodio enibh eum aliqui blamcom 
modipsuscing er sustinc iniam, suscin hent vero 
commy nullam, quisit augiat. Ro commodolor ing 
exero cor si. Osto core dolore consectem 
veliquipit ipsummy nim del dolorpe raesed delese 
dunt augiatem ing essisisi. Lit, sequis er 
suscinibh et ilisis et wis adiat voloreet praese 
conum dunt verit, volor sim nos num volore 
faccum il estie dolum eugait, conum nos augue 
dolessisl dolore magna adipis acil irit lor auguer 
ing ex ex ex eui tetum quam, sustrud euisi 
blametue minci te duis alisl il ullam zzriure raesto 
eugait laore dolessit augiat.

53

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequip-
summy nullam ing ea am ex exer ac iliqui tem 
adipsustrud te dolorem venisci erosto odoles-
sed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui 
smolore elenim quatie te mod esto del elit la 
alit wis ea feum num iuscip enisim venim qua-
tum nulla conse del dolore feu faccummolore 
magnisl ut lore tatie velessi tio trud Morbi 
mattis congue lectus, a dignissim libero 
magnis aut dui te minibh ex ex ea at luptat aut 
loreet lum ea feuguer ciduis et, summodo 
lorpero cortissed tinciduis dipis nullum niam 
vel ullaoreInteger dignissim, sapien id rhon-
cus auctor, lorem magna blandit augue, a 
molestie justo tortor et diam. Aliquam ele-
mentum ornare metus, id ornare justo facilisis 
id. Cras scelerisque lobortis lorem et conse-
quat. Donec ultrices, lacus vel faucibus tinci-
dunt, est risus pharetra quam, eu ullamcorper 
sapien purus quis neque. Aliquam erat volut-
pat. Vestibulum molestie, eros a tincidunt 
auctor, dolor nisi porta erat, porttitor ornare 
sapien libero ut metus. Vivamus tempus 
faucibus ante. Curabitur vel libero enim, eu 
porta metus. Morbi mattis congue lectus, a 
dignissim libero porttitor et. Phasellus rhon-
cus aliquet lacus, quis pharetra purus ultrices 
non. Vestibulum sodales nunc ligula. Donec 
laoreet neque id justo auctor sed feugiat dolor 
lobortis. Pellentesque vel odio vel est volutpat 
blandit at vitae turpis.

BELEIFEND SED CONDIMENTUM ULTRICIES, 
IMPERDIET QUIS SAPIEN
Eu dignissim a, tempor sed tortor. Integer 
gravida, nulla quis tincidunt vestibulum, libero 
purus ornare quam, non euismod erat nunc 
non leo. Aliquam erat volutpat. Nam vitae 
quam lacus. Integer arcu nulla, viverra vitae 
convallis vel, egestas vehicula mi. Aliquam 
diam sapien, varius quis tristique non, sodales 
at orci. Suspendisse. Irilis etum iure tin volor-
percip eum nos alit wisi.
Perci tat. Rostis nulla faccummy nis doloreet 
delent wissed esecte feu feuguercil inim 
velisciduisl irilit veliquis num zzrillan ut il 
ullutpat in vulputpat, sum augiam velit lobore 
commod tionsenisse et, vendrem voluptat. Ut 
nummodo lobore do odolor ipis exercin vero 
delessim vero commy nim zzrilit aciduipit 
nissectem zzrit

TYPE HIER EEN KOP (04_UT_PARAGRAAFKOP)
Type hier de bodytekst (05_UT_Body) sequip-
summy nullam ing ea am ex exer ac iliqui tem 
adipsustrud te dolorem venisci erosto odoles-
sed dipis num dit vel essequat. Raesse deliqui 
smolore elenim quatie te mod esto del elit la 
alit wis ea feum num iuscip enisim venim qua-
tum nulla conse del dolore feu faccummolore 
magnisl ut lore tatie velessi tio trud Morbi 
mattis congue lectus, a dignissim libero 
magnis aut dui te minibh ex ex ea at luptat aut 
loreet lum ea feuguer ciduis et, summodo 
lorpero cortissed tinciduis dipis nullum niam 

‘BELEIFEND SED CONDI 
MENTUM ULTRICIES, 
IMPERDIET QUIS 
SAPIEN’

41TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL)

WETENSCHAPPERS 
VERTELLEN OVER 
HUN VAKGEBIED

Type hier de inleiding van het hoofdstuk (03_UT_Inleiding) am 
dolorper irilluptat lum dunt venismodio enibh eum aliqui 
blamcom modipsuscing er sustinc iniam, suscin hent vero 
commy nullam, quisit augiat. Ro commodolor ing exero cor si. 
Osto core dolore consectem veliquipit ipsummy nim del dolorpe 
raesed delese dunt augiatem ing essisisi. Lit, sequis er suscinibh 
et ilisis et wis adiat voloreet praese conum dunt verit, volor sim 
nos num volore faccum il estie dolum eugait, conum nos augue 
dolessisl dolore magna adipis acil irit lor auguer ing ex ex ex eui 
tetum quam, sustrud euisi blametue minci te duis alisl il ullam 
zzriure raesto eugait laore dolessit augiat. 

52TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL)

Type hier de inleiding van het hoofdstuk (03_UT_
Inleiding) am dolorper irilluptat lum dunt venismodio 
enibh eum aliqui blamcom modipsuscing er sustinc 
iniam, suscin hent vero commy nullam, quisit augiat. Ro 
commodolor ing exero cor si. Osto core dolore 
consectem veliquipit ipsummy nim del dolorpe raesed 
delese dunt augiatem ing essisisi. Lit, sequis er suscinibh 
et ilisis et wis adiat voloreet praese conum dunt verit, 
volor sim nos num volore faccum il estie dolum eugait, 
conum nos augue dolessisl dolore magna adipis acil irit 
lor auguer ing ex ex ex eui tetum quam, sustrud euisi 
blametue minci te duis alisl il ullam zzriure raesto eugait 
laore dolessit augiat. 

Type hier een bĳ schrift 
(07_UT_Bĳ schrift) atinisl eu feugiat. 

WETENSCHAPPERS 
VERTELLEN OVER 
HUN VAKGEBIED

40TITEL VAN HOOFDSTUK (21_UT_KOPREGEL)

Type hier de inleiding van het hoofdstuk (03_UT_Inleiding) am 
dolorper irilluptat lum dunt venismodio enibh eum aliqui 
blamcom modipsuscing er sustinc iniam, suscin hent vero 
commy nullam, quisit augiat. Ro commodolor ing exero cor si. 
Osto core dolore consectem veliquipit ipsummy nim del dolorpe 
raesed delese dunt augiatem ing essisisi. Lit, sequis er suscinibh 
et ilisis et wis adiat voloreet praese conum dunt verit, volor sim 
nos num volore faccum il estie dolum eugait, conum nos augue 
dolessisl dolore magna adipis acil irit lor auguer ing ex ex ex eui 
tetum quam, sustrud euisi blametue minci te duis alisl il ullam 

57

WETENSCHAPPERS 
VERTELLEN OVER 
HUN VAKGEBIED
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OPENING 
ACADEMISCH 
JAAR 
2018 - 2019

SPECIALS

Logo
-  Het logo wordt zonder uitzondering 

altijd rechtsonder in het tekstvlak 
geplaatst 

Een ‘special’ maken kan op  
verschillende manieren:
-  De vlakverdeling kan worden  

losgelaten, zodat de typografie los  
over de elementen zweeft

-  De achtergrondkleur van het  
universum kan ingenomen worden 
door metallic kleuren

-  Elementen kunnen op een speciale 
manier herhaald worden, waarbij  
ook de typografie over het element 
geplaatst is. De kleur van het element 
zelf kan ook worden aangepast

- Speciale materiaalkeuze
- Variëren in formaatkeuze

VERWONDERING 
PIONIEREN EN 
ONDERNEMERSCHAP

OPENING 
ACADEMISCH 
JAAR 
2018-2019
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INSTITUUT - MESA+ INSTITUTE

Logo
-  Het instituutslogo mag zowel boven 

alsmede rechtsonder in het tekstvlak 
geplaatst worden.

-  Het instituutslogo altijd in een wit 
kader plaatsen, dit kader heeft altijd 
dezelfde breedte als het tekstvlak.

-  Het instituutslogo altijd in de stacked 
variant gebruiken, bij uitzondering mag 
hiervan afgeweken worden 

-  Het instituuts logo gebruiken in twee 
kleuren (zwart met instituutskleur). 
Indien een achtergrond anders is dan 
wit, gebruik in dat geval het instituuts-
logo in het zwart of wit.

Kleur
-  Elke instituut heeft een eigen kleur, 

hiervan mag niet afgeweken worden. 

Tekstvlak
-  Het tekstvlak heeft altijd de primaire 

kleur van het instituut of wit.

Elementen
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst
-  De kleur van het element mag gebruikt 

worden in de primaire instituutskleur 
alsmede in zwart of wit.

-  Het gebruik van andere elementen is 
ook toegestaan.

NB: Instituten mogen het element en 
de kleur claimen, maar zijn vrij om ook 
andere elementen te gebruiken voor hun 
uiting.

100% 80%

60%

40%

20%

18_UT_MESA
C0 M100 Y82 K0
Pantone 186 
R198 G12 B48
Hex C60C30
Ral 3026

100%

00_UT_Wit
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
Hex FFFFFF
Ral 9016

100%

00_UT_Universum_Zwart
C50 M45 Y35 K100
Pantone Rich Black 
R0 G0 B0
Hex 000000
Ral 9005
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INSTITUUT - DIGITAL SOCIETY INSTITUTE

Logo
-  Het instituutslogo mag zowel boven 

alsmede rechtsonder in het tekstvlak 
geplaatst worden.

-  Het instituutslogo altijd in een wit 
kader plaatsen, dit kader heeft altijd 
dezelfde breedte als het tekstvlak.

-  Het instituutslogo altijd in de stacked 
variant gebruiken, bij uitzondering mag 
hiervan afgeweken worden 

-  Het instituuts logo gebruiken in twee 
kleuren (zwart met instituutskleur). 
Indien een achtergrond anders is dan 
wit, gebruik in dat geval het instituuts-
logo in het zwart of wit.

Kleur
-  Elke instituut heeft een eigen kleur, 

hiervan mag niet afgeweken worden. 

Tekstvlak
-  Het tekstvlak heeft altijd de primaire 

kleur van het instituut of wit.

Elementen
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst
-  De kleur van het element mag gebruikt 

worden in de primaire instituutskleur 
alsmede in zwart of wit.

-  Het gebruik van andere elementen is 
ook toegestaan.

NB: Instituten mogen het element en 
de kleur claimen, maar zijn vrij om ook 
andere elementen te gebruiken voor hun 
uiting.

100% 80%

60%

40%

20%

19_UT_Digital-Society
C80 M100 Y0 K5
Pantone 268 
R79 G45 B127
Hex 4F2D7F
Ral 4007

100%

00_UT_Wit
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
Hex FFFFFF
Ral 9016

100%

00_UT_Universum_Zwart
C50 M45 Y35 K100
Pantone Rich Black 
R0 G0 B0
Hex 000000
Ral 9005
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INSTITUUT - TECHMED CENTRE

Logo
-  Het instituutslogo mag zowel boven 

alsmede rechtsonder in het tekstvlak 
geplaatst worden.

-  Het instituutslogo altijd in een wit 
kader plaatsen, dit kader heeft altijd 
dezelfde breedte als het tekstvlak.

-  Het instituutslogo altijd in de stacked 
variant gebruiken, bij uitzondering mag 
hiervan afgeweken worden 

-  Het instituuts logo gebruiken in twee 
kleuren (zwart met instituutskleur). 
Indien een achtergrond anders is dan 
wit, gebruik in dat geval het instituuts-
logo in het zwart of wit.

Kleur
-  Elke instituut heeft een eigen kleur, 

hiervan mag niet afgeweken worden. 

Tekstvlak
-  Het tekstvlak heeft altijd de primaire 

kleur van het instituut of wit.

Elementen
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst
-  De kleur van het element mag gebruikt 

worden in de primaire instituutskleur 
alsmede in zwart of wit.

-  Het gebruik van andere elementen is 
ook toegestaan.

NB: Instituten mogen het element en 
de kleur claimen, maar zijn vrij om ook 
andere elementen te gebruiken voor hun 
uiting.

100% 80%

60%

40%

20%

17_UT_TechMed
C100 M0 Y20 K0
Pantone 3135 
R0 G148 B179
Hex 0094B3
Ral 5012

100%

00_UT_Wit
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
Hex FFFFFF
Ral 9016

100%

00_UT_Universum_Zwart
C50 M45 Y35 K100
Pantone Rich Black 
R0 G0 B0
Hex 000000
Ral 9005
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INSTITUUT - VLAKVERDELING COVER

ZONDER 
FOTOGRAFIE

MET FOTOGRAFIE 

BEELDVULLENDE 
FOTOGRAFIE ZONDER 
ELEMENT(EN) UIT HET 
UNIVERSUM

*   Wit = Universum
    Grijs = Tekstvlak (de kleur van het instituut of wit gebruiken)
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INSTITUUT - VOORBEELDEN COVER

Logo
-  Het instituutslogo mag zowel links-

boven, rechtsboven alsmede rechts-
onder in het tekstvlak geplaatst 
worden.

-  Het instituutslogo altijd in een wit 
kader plaatsen, dit kader heeft altijd 
dezelfde breedte als het tekstvlak.

-  Het instituutslogo altijd in de stacked 
variant gebruiken, bij uitzondering mag 
hiervan afgeweken worden 

-  Het instituuts logo gebruiken in twee 
kleuren (zwart met instituutskleur). 
Indien een achtergrond anders is dan 
wit, gebruik in dat geval het instituuts-
logo in het zwart of wit.

Kleur
-  Elke instituut heeft een eigen kleur, 

hiervan mag niet afgeweken worden. 

Tekstvlak
-  Het tekstvlak heeft altijd de primaire 

kleur van het instituut of wit.

Elementen
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst
-  De kleur van het element mag gebruikt 

worden in de primaire instituutskleur 
alsmede in zwart of wit.

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

OMMOLUM 
QUI REICIAM 
VOLUPTATAM 
ET QUI 
VOLUPTAT 
ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

OMMOLUM 
QUI REICIAM 
VOLUPTATAM 
ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM IMILIQUAS 
ASINIS MODI

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM IMILIQUAS 
ASINIS MODI

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM IMILIQUAS 
ASINIS MODI
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FACULTEIT ITC

Logo
-  Het ITC logo rechtsonder in het 

 tekst vlak (met swoosh) plaatsen.
-  Het ITC logo bij voorkeur gebruiken in 

drie kleuren. Bij uitzondering mag de 
variant wit of zwart gebruikt worden. 

Tekstvlak met Swoosh
-  Bij voorkeur het tekstvlak met swoosh 

als witte achtergrond gebruiken. Bij 
uitzondering mag het tekstvlak elke 
kleur uit het kleurenpalet bevatten. 

-  Als het tekstvlak een kleur uit het 
kleurenpalet bevat dan een kleur vari-
ant logo gebruiken welke het best past 
icm met de achtergrondkleur.

-  De swoosh, bij horizontaal gebruik 
altijd linksonder plaatsten.

-  De swoosh, bij verticaal gebruik altijd 
linksonder plaatsten.

Kleur
-  Elke kleur uit het kleurenpalet mag 

gebruikt worden voor het tekstvlak, bij 
voorkeur een wit vlak gebruiken i.v.m. 
het logo van het ITC. 

-  De kleuren uit het ITC logo mogen niet 
als achtgrondkleur van het tekstvlak 
gebruikt worden.

-  De kleuren ‘ITC_Green’ en ‘ITC_Blue’ 
(zie hiernaast)  zijn kleuren die alleen 
in het ITC logo gebruikt worden, deze 
kleuren zitten niet in het kleurenpalet.

Elementen
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst.
-  Elk element uit het universum mag 

gebruikt worden.
-  De kleur van het element mag elke 

kleur uit het kleurenpalet bevatten.

C100 M15 Y45 K15
R0 G135 B124
HEX 00877C
PANTONE 3282
ITC_Green

C100 M82 Y0 K0
R0 G135 B149
HEX 002395
PANTONE Reflex Blue
ITC_Blue

ITC logo colours
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FACULTEIT ITC - VLAKVERDELING 

ZONDER 
FOTOGRAFIE

MET FOTOGRAFIE 

BEELDVULLENDE 
FOTOGRAFIE ZONDER 
ELEMENT(EN) UIT HET 
UNIVERSUM

*   Wit = Universum
    Grijs = Tekstvlak (bij voorkeur wit of elke kleur uit het kleurenpalet)
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FACULTEIT ITC - VOORBEELDEN

Logo
-  Het ITC logo rechtsonder in het 

 tekst vlak (met swoosh) plaatsen.
-  Het ITC logo bij voorkeur gebruiken in 

drie kleuren. Bij uitzondering mag de 
variant wit of zwart gebruikt worden. 

Tekstvlak met Swoosh
-  Bij voorkeur het tekstvlak met swoosh 

als witte achtergrond gebruiken. Bij 
uitzondering mag het tekstvlak elke 
kleur uit het kleurenpalet bevatten. 

-  Als het tekstvlak een kleur uit het 
kleurenpalet bevat dan een kleur vari-
ant logo gebruiken welke het best past 
icm met de achtergrondkleur.

-  De swoosh, bij horizontaal gebruik 
altijd linksonder plaatsten.

-  De swoosh, bij verticaal gebruik altijd 
linksonder plaatsten.

Kleur
-  Elke kleur uit het kleurenpalet mag 

gebruikt worden voor het tekstvlak, bij 
voorkeur een wit vlak gebruiken i.v.m. 
het logo van het ITC. 

-  De kleuren uit het ITC logo mogen niet 
als achtgrondkleur van het tekstvlak 
gebruikt worden.

-  De kleuren ‘ITC_Green’ en ‘ITC_Blue’ 
(zie hiernaast)  zijn kleuren die alleen 
in het ITC logo gebruikt worden, deze 
kleuren zitten niet in het kleurenpalet.

Elementen
-  Elementen kunnen in- of uitgezoomd 

worden geplaatst.
-  Elk element uit het universum mag 

gebruikt worden.
-  De kleur van het element mag elke 

kleur uit het kleurenpalet bevatten.

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM 
QUI REICIAM 
VOLUPTATAM 
ET QUI 
VOLUPTAT 
ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION 
SCIENCE AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM 
QUI REICIAM 
VOLUPTATAM 
ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM QUI 
REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS 
MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM IMILIQUAS 
ASINIS MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM IMILIQUAS 
ASINIS MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM IMILIQUAS 
ASINIS MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION

OMMOLUM QUI REICIAM 
VOLUPTATAM ET QUI 
VOLUPTAT ATIBEREM 
IMILIQUAS ASINIS MODI

ITC FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE 
AND EARTH OBSERVATION
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ICOONPROJECTEN

Dit betreft initiatieven en projecten die een 
bepaalde periode extra attentiewaarde nodig 
hebben en de mogelijkheid krijgen zichzelf te 
profileren. Dit wordt goedgekeurd door het 
College van Bestuur. Op dit moment zijn  
de icoonprojecten met eigen profilering 
DesignLab, CuriousU en InspireU.

Afzenderschap en woordmerk
De initiatieven hebben in vele gevallen een 
eigen woordmerk. Altijd gekoppeld aan 
University of Twente, maar qua opbouw 
afwijkend van de reguliere woordmerken.

Basis en secundaire kleur
Voor de initiatieven wordt dit vastgelegd 
waar mogelijk. DesignLab hanteert 
bijvoorbeeld de groene kleur uit het UT 
kleurenpalet, CuriousU de oranje kleur, etc. 
Vaak wordt deze kleur als secundaire kleur 
gehanteerd en is de ondergrond wit.

Typografie
Linotype Univers

Vormentaal
Vrij te kiezen uit het volledige universum. 
Voor Designlab is een eigen element 
vastgesteld dat in offline uitingen wordt 
gebruikt. Online: wisselende set aan 
elementen en kleur.

Vlakverdeling
Vrij te kiezen uit de set gedefinieerde 
vlakverdelingen voor corporate.

11- 18 
AUGUST

FESTIVAL

SUMMER
SCHOOL

SAVE THE DATE
UTWENTE.NL /CURIOUSU

UNIVERSITY 
OF CURIOUS
PEOPLE.
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HUISSTIJL KLEUREN PALET

100% 80%

60%

40%

20%

01_UT_Zalmrose
C0 M30 Y30 K0
Pantone 488 
R235 G202 B184
Hex EBBDA9
Ral 1001

100% 80%

60%

40%

20%

09_UT_Olijfgroen
C17 M17 Y97 K52
Pantone 620 
R136 G123 B27
Hex 887B1B
Ral 1027

100% 80%

60%

40%

20%

17_UT_TechMed
C100 M0 Y20 K0
Pantone 3135 
R0 G148 B179
Hex 0094B3
Ral 5012

100% 80%

60%

40%

20%

02_UT_Roze
C0 M100 Y0 K0
Pantone 226 
R207 G0 B114
Hex CF0072
Ral 4010

100% 80%

60%

40%

20%

10_UT_Geel
C0 M6 Y95 K0
Pantone 109 
R254 G209 B0
Hex FED100
Ral 1018

100% 80%

60%

40%

20%

18_UT_MESA
C0 M100 Y82 K0
Pantone 186 
R198 G12 B48
Hex C60C30
Ral 3026

100% 80%

60%

40%

20%

03_UT_Paars
C80 M100 Y0 K5
Pantone 268 
R79 G45 B127
Hex 4F2D7F
Ral 4007

100% 80%

60%

40%

20%

11_UT_Oranje
C0 M60 Y100 K0
Pantone 716 
R236 G122 B8
Hex EC7A08
Ral 2011

100% 80%

60%

40%

20%

19_UT_Digital-Society
C80 M100 Y0 K5
Pantone 268 
R79 G45 B127
Hex 4F2D7F
Ral 4007

100% 80%

60%

40%

20%

04_UT_Donkerblauw
C100 M71 Y0 K40
Pantone 654 
R0 G44 B95
Hex 002C5F
Ral 5026

100% 80%

60%

40%

20%

12_UT_Rood
C0 M100 Y82 K0
Pantone 186 
R198 G12 B48
Hex C60C30
Ral 3026

100% 80%

60%

40%

20%

05_UT_Blauw
C100 M0 Y20 K0
Pantone 3135 
R0 G148 B179
Hex 0094B3
Ral 5012

100% 80%

60%

40%

20%

13_UT_Wijnrood
C30 M100 Y70 K0
Pantone 202 
R130 G36 B51
Hex 822433
Ral 3032

100% 80%

60%

40%

20%

06_UT_Lichtblauw
C60 M10 Y0 K0
Pantone 292 
R99 G177 B229
Hex 63B1E5
Ral 5024

100% 80%

60%

40%

20%

14_UT_Warmgrijs
C0 M25 Y0 K90
Pantone 438 
R81 G60 B64
Hex 513C40
Ral 8017

100% 80%

60%

40%

20%

07_UT_Donkergroen
C100 M20 Y60 K35
Pantone 329 
R0 G103 B90
Hex 00675A
Ral 6026

100% 80%

60%

40%

20%

15_UT_Koudgrijs
C0 M0 Y0 K85
Pantone Cool Grey 10 
R97 G99 B101
Hex 616365
Ral 7012

100%

00_UT_Universum_Zwart
C50 M45 Y35 K100
Pantone Rich Black 
R0 G0 B0
Hex 000000
Ral 9005

100% 80%

60%

40%

20%

08_UT_Groen
C80 M0 Y100 K0
Pantone 361 
R52 G178 B53
Hex 3F9C35
Ral 6038

100% 80%

60%

40%

20%

16_UT_Lichtgrijs
C0 M0 Y0 K40
Pantone Cool Grey 6 
R173 G175 B175
Hex ADAFAF
Ral 7038

100%

00_UT_Wit
C0 M0 Y0 K0
Pantone Rich Black 
R255 G255 B255
Hex FFFFFF
Ral 9016
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HUISSTIJL ELEMENTEN

ALADIN

BOUCHIE

CUT

ARARIINC

CAMERA

DISORDER

AUTUMN

CASINO

DRUM

BAPTISTE

CESTODA PLATYLHELMINTHES

EAR

BOLOGNESE

CUBE

ERUPT
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HUISSTIJL ELEMENTEN

ESMERALDA

HANNEKE

LIGHT

EXTENT

HONEY

LORD

FIRE

IGLESIAS

LUCY

FOXTROT

JOHN

MASCARA

GRAINCIRCLE

KITE

MAX
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HUISSTIJL ELEMENTEN

MEDUSA

MOLECUBES

PEPE

MERIJN

MULTIPLY

PHOTON

MIDGET

MUMBAI

POLLEN

MIRROR

OMA

POP

MOBY DICK

PARASITE

PRESSURE
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HUISSTIJL ELEMENTEN

RAKET

SPIRAL

TIES

RELATIONCHIPS

SPRING

TRACHEA

SNAKESNLADDERS

STAR

TRICUFI

SONIC

STONES

VIRGINIA

SORUM

TEDTHEO

WHIRLS
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