
GIDS VOOR HET GEBRUIK VAN HET
ETHIAS-LOGO DOOR ONZE PARTNER



Ons merknaam onderscheidt zich door een geheel van specifieke tekens die haar identiteit, haar unieke positie en haar eigenheid bepalen. Logo, kleur, typografie ... 
al deze elementen vormen een coherent systeem: onze visuele identiteit. Die visuele identiteit heeft als doel onze waarden uit te dragen: menselijkheid, ethiek, 
engagement en nabijheid.

Onze identiteit moet op een homogene manier worden gebruikt op al onze mediadragers en kan dus niet worden aangepast naargelang eenieders behoeften. De 
herkenning van onze identiteit wordt namelijk gewaarborgd door het respect voor haar eigenheden. De hierna opgesomde regels vormen de basis voor onze visuele 
identiteit. Door deze regels te respecteren bij iedere reproductie draagt ook u bij tot de doeltreffendheid en de kracht van ons imago.

VALIDERING VAN UW MEDIADRAGER VÓÓR PRODUCTIE? BIJKOMENDE INFO?
Dan kunt u steeds terecht bij de dienst «Infographie» via het adres: infographie@ethias.be



ETHIAS « CORPORATE »
Het « corporate » model is het referentielogo voor 
al onze communicaties. Het heeft als opdracht te 
zorgen voor coherentie in onze visibiliteit en voor een 
onmiddellijke herkenning van het merk Ethias.

ETHIAS « SPONSORING »
Het logo op een achtergrond «met verfstroken» 
werd speciaal ontworpen voor de situatie waarin het 
«corporate» model onvoldoende zichtbaar zou zijn of 
in visuele concurrentie zou staan met andere logo’s. 
Dit grafische beeld kan dan ook enkel ter vervanging 
worden gebruikt wanneer het zorgt voor een 
versterking van onze visibiliteit die het « corporate » 
logo niet op een optimale manier zou kunnen bieden.

ONZE LOGO’S



AFMETING

De reproductie van het logo mag nooit minder dan 
12 mm breed zijn.

BESCHERMINGSZONE

De beschermingszone bepaalt de omliggende 
ruimte die nodig is om het logo te laten «ademen» 
en om de nodige visibiliteit te geven voor de 
identificatie ervan.
Die zone bepaalt dan ook de perimeter waarbinnen 
geen enkel ander element (logo’s, tekst, enz.) 
is toegelaten. Die ruimte moet voor de versie 
«  Corporate  » meer dan 133 % zijn van de zone 
waarin het eigenlijke logo zich bevindt en meer dan 
115 % voor de versie « Sponsoring » (zie afbeelding 
hieronder).

TYPOGRAFIE VAN DE NAAM ETHIAS

In een doorlopende tekst wordt Ethias met een 
hoofdletter « E » geschreven. De producten worden 
geschreven als Ethias Assistance, Ethias Woning. 
Ethias is een vrouwelijke naam: «  Ethias en haar 
waarden … ».

VERBODEN

✗ De kleuren veranderen

✗ Het logo vervormen

✗ De verhoudingen wijzigen

✗ Een patroon toevoegen rond het logo

✗ Het logo gebruiken op vermengde achtergronden

✗ Logo-elementen verplaatsen

✗ De typografie wijzigen

✗ De « H » aftoppen
 

BASISREGEL
De typografie van het Ethias-logo werd speciaal ontworpen en mag nooit worden vervormd of herwerkt.
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LOGO KLEURVERSIE POSITIEF

LOGO KLEURVERSIE NEGATIEF

LOGO VERSIE ZWART POSITIEF

LOGO VERSIE ZWART NEGATIEF

KLEURACHTERGROND
Bij gebruik op een heldere achtergrond wordt het logo afgedrukt in siennarood of in het zwart. Bij gebruik op een donkere achtergrond wordt het logo afgedrukt in een negatieve 
versie en zijn de letters wit. De achtergrond moet voldoende contrasteren en controle is steeds vereist om de goede leesbaarheid van het logo te waarborgen. 
Die regels zijn ook van toepassing op achtergronden met een illustratie.





  





VOORBEELDEN

Partenaires
de l’Adeps

Woningverzekering van Ethias

Vraag hier meer info

* Aanbod geldig vanaf 15/08/2016 gedurende het eerste verzekeringsjaar voor de eerste 5.000 nieuwe Woning- of Huurdersverzekeringscontracten en indien voldaan aan de acceptatievoorwaarden. Niet cumuleerbaar met andere tariefvoordelen.

Ethias nv, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.

De algemene voorwaarden alsook een infofi che zijn beschikbaar in onze kantoren en op onze site www.ethias.be. In geval van klacht, contacteer Ethias “Dienst 2035”, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, klachtenbeheer@ethias.be

of de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 BRUSSEL. Publicitair document. • 1402-588 - 08/2016 • 2016 © infographie@ethias.be
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MAANDEN

GRATIS
*

BRANDVERZEKERING

Karina M. uit Hoboken :

“Ethias heeft direct

iemand gestuurd om mijn

dakramen te fi ksen”



ONZE KLEUREN
De hoofdkleur van het logo is siennarood Pantone 
1665. De steunkleur is turkoois Pantone 640.
Er gelden strikte kleurreferenties voor drukwerk 
(CMYK - vierkleuren), voor beeldschermen (RVB) of 
signaletiek (kleurensysteem NCS). Die referenties 
moeten in alle toepassingen worden nageleefd.

PANTONE 1665

CMYK: C 0 M 80 Y 100 K 0
RGB: 226 69 17
NCS: S1080-Y70R
Web: #e24511

PANTONE 640

CMYK: C 100 M 0 Y 6 K 6
RGB: 0 152 209
NCS: S2065-B
Web: #0098d1

PANTONE 640

PANTONE 1665




