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BEELDMERK
Toelichting beeldmerk voor Hujo

Het nieuwe beeldmerk voor Hujo is een combinatie van de humanistische “Happy 
Human”  en een dynamisch vuurtje. De Happy Human accentueert de 
humanistische inslag van de organisatie, waar het vuurtje het rebelse en speelse 
karakter  van de organisatie weergeeft. De combinatie kan ook worden gezien als 
een kampvuurtje dat verwijst naar de gezamenlijke activiteiten en workshops van 
Hujo, maar ook naar het verlichtende karakter van de organisatie die jongeren 
graag aanzet kritisch te denken. 

Kernwaardes die het beeldmerk uitstraalt zijn: 

• Het een sterk maar simpel beeldmerk, dat zowel los als met naam herkenbaar is

• Het beeldmerk is jong, fris en dynamisch en aanspreekbaar voor een bredere 
doelgroep jongeren, ongeacht geslacht. 

• Het beeldmerk op zichzelf is rebels, eigenzinnig, stoer, en speels. Maar door 
afwisselen kleurgebruik ook te gebruiken voor verschillende segmenten van de 
brede doelgroep jongeren



LOGOVARIANTEN
Voor verschillende toepassingen



kleurenpalet

HEX

RGB

HSV

CMYK

#e52c15

229 44 21

7 91 90

0 81 91 10

HEX

RGB

HSV

CMYK

#2a1d36

42 29 54

271 46 21

22 46 0 79

HEX

RGB

HSV

CMYK

#3cb7a5

60 183 165

171 67 72

67 0 10 28

HEX

RGB

HSV

CMYK

#337ca0

51 124 160

200 68 63

68 23 0 37

HEX

RGB

HSV

CMYK

#fbb03b

251 176 59

37 76 98

0 30 76 2

HEX

RGB

HSV

CMYK

#69ba00

105 186 0

86 100 73

44 0 100 27

lust dark 
purple

keppel teal 
blue

yellow 
orange

apple 
green

KLEURENPALLET
Basiskleuren Hujo

#000
black

white

30% grey

#fff

#ccc



KLEURENVARIANTEN LOGO
Voor substijlen en campanges



LETTERTYPES
Fonts

Lato font family

Aa Qq Rr
Aa Qq  Rr
Aa Qq Rr

abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789

“A quick brown fox”

a &



LETTERTYPES
Opmaak

TITELFONT
Subtitel Font

Alineakop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

TITELFONT
Subtitel Font

Alineakop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 



HUISSTIJL ELLEMENT
Kartelrandjes en 10 graden tilt

www.hujo.be
meer weten?

www.hujo.be
meer weten?

wie zijn wij?

Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging 

voor jongeren met een kritische-en open geest. 

We dagen jongeren en kinderen uit om vrijuit te spelen 

en nieuwsgierig naar de wereld te kijken, met respect 

voor mens en natuur.
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HUISSTIJL ELLEMENT
alternatieve subtitels voor logo

www.hujo.be
meer weten?

presenteert presenteert


