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In dit handboek staat het gebruik van 
het Boels Rental  logo beschreven.  
Het bevat informatie die nodig is om 
het logo correct en consequent toe  
te passen. 

Heb je vragen over het logo gebruik, 
neem dan contact op met:

corporatecommunication@boels.com

LOGO
— Positie en maatvoering

Het logo van Boels Rental is een vierkant kader met afgeronde hoeken.  
Er zijn 2 varianten. De positie van het logo is niet willekeurig, maar bepaald.

Varianten
Het logo kent twee varianten. Eén voor 
op een gekleurde of oranje achtergrond 
en één voor op een witte of lichte 
achtergrond. Beide varianten zijn 
beschikbaar in de kleursystemen voor 
WEB, CMYK, RAL, RGB en PMS kleuren. 

Het logo wordt waar mogelijk op 
een oranje achtergrond geplaatst 
(materieel, banners, brochures, 
advertenties, etc). 

In correspondentie (brieven, enveloppen)
wordt het logo op een witte drager 
getoond. Let er bij gebruik van het logo 
dus op dat je de juiste variant gebruikt.

Het magazine is een uitzondering. 
Hier wordt het logo op de coverfoto 
geplaatst.

Positie
Het logo wordt linksboven of rechts
onder gepositioneerd, afhankelijk van 
het communicatiemiddel. 

Linksboven
In digitale communicatie (website, 
intranet, digitale nieuwsbrieven en 
digitale banners) en op correspondentie 
(enveloppen, visitekaartjes) en 
(rol)banners staat het logo in de 
linkerbovenhoek. 

Rechtsonder
Op brochures, flyers en rapportages 
staat het logo rechtsonder.

Maatvoering
Het logo wordt op standaardformaten 
altijd in dezelfde grootte toegepast.  
Er zijn voorbeelden van het logo voor  
A4, A3 en web. 

Voor digitale middelen is er een  
voorkeur grootte. In pixels gemeten:  
75 pixels hoog x 161 pixels breed

Voor PDF ’s en drukwerk op A4 formaat 
is er een vaste grootte. In millimeters 
gemeten: 55 mm breed.
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Bijschrift
Om tot zijn recht te komen, heeft het logo ruimte nodig. 
Houd daarom de aangegeven ruimte rond het logo vrij en zorg 
voor voldoende afstand ten opzichte van andere elementen, 
zoals tekst of foto’s.

Logo met witte kaderrand, geplaatst op Boels Rental oranje achtergrond
boels_rental_neg_cmyk.eps

Ruimte rondom logo

Logo met oranje kaderrand
boels_rental_pos_cmyk.eps

Logo stansvorm
boels_rental_pos_cmyk.eps

Hoogte logokader
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Web Positie logo linksboven
Voorkeur grootte: 75 pixels hoog x 161 pixels breed.
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Juiste toepassing van het logo op kleurvlakken
Enkele voorbeelden

Negatief op oranje Negatief op kleurvlak Positief op wit

Negatief op kleurverloop Negatief op foto’s Positief op lichte kleur

Z/W negatief op zwart Z/W positief op wit Z/W positief op lichte kleur
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Onjuiste toepassing van het logo
Enkele voorbeelden

Negatief op oranje Positief op zwart Negatief op wit

Gebruik van andere kleuren Zonder wit vlak achter ‘Boels’ Transparant gebruik

Uitgerekt Logo in grijstinten Positief op zwart
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