
KEYSER
ADVOCATEN



32

Keyser advocaten in Antwerpen is gespecialiseerd in het familierecht zoals 

echtscheidingen en alimentatie, familiaal vermogensrecht en erfrecht. De kennis en 

ervaring van onze juristen vormen het fundament van de gepersonaliseerde strategie die 

we in ons kantoor voor u uitstippelen. Efficiëntie, financiële zekerheid en familiaal belang 

staan daarbij altijd voorop.
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LOGO
DONKERE ONDERGROND
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LOGO
GEBRUIK

Wanneer het logo alleen op een pagina geplaatst wordt, 

moet deze centraal op de pagina komen te staan.

Verticaal houden we hierbij rekening met de K die rechts langs 

de gouden lijn gevormd wordt. Zo tikt het onderste beentje 

van deze K de middenlijn van de pagina.

Horizontaal dient het logo zo uitgelijnd te worden zodoende  

de gouden lijn gecentraliseerd op de pagina staat. Let op, want 

dit is niet automatisch het midden van het logo.

Ook moet hierbij de gouden lijn langs de bovenzijde aflopend 

gemaakt worden. Dit zonder dat de andere elementen 

hierdoor beïnvloed worden. Hier kan de lijn niet gescaled 

worden, want de dikte moet gelijk blijven.
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Wanneer het logo als een deel van de pagina wordt geplaatst, 

dan komt deze altijd in de linkerbovenhoek te staan. 

Voor de plaatsing wordt steeds een standaard vastgelegde 

marge voor gehanteerd. Zo is de marge links gelijk aan  

de breedte van het bovenste beentje van de K. De marge 

rechtst komt overeen met de hoogte van het onderste beentje 

van de K.

In dit geval trekken we de gouden lijn ook door tot deze 

bovenaan aflopend is.
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Een andere mogelijkheid op het logo als een deel van 

de pagina te integreren is door de gouden lijn tot onder door 

te trekken. 

Zo creeëren we een automatische marge met behulp van  

een strakke lijn op een pagina. Deze lijn mag echter 

niet helemaal aflopend zijn onderaan. Hier moet een 

minimummarge gehouden worden die overeenkomt met de 

hoogte van het onderste beentje van de K. Deze marge kan 

echter groter gemaakt worden (en de lijn dus korter) wanneer 

er rekening gehouden wordt met lengte van de elementen die 

zich op de pagina bevinden.
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TYPOGRAFIE
TITELS

A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S T U V 

W X Y Z

Titels worden steeds in dezelfde stijl geplaatst: zelfde kleuren, 

zelfde lettertype en steeds hoofdletters. Er wordt steeds 

gebruik gemaakt van het lettertype Martel Sans Bold voor 

hoofdtitels. Deze worden steeds in het donkerblauw of goud 

geplaatst uit de huisstijl van Keyser advocaten. We kiezen er 

ook steeds voor om deze titels in kapitalen weer te geven.

MARTEL SANS BOLD
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TYPOGRAFIE
TEKST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut 

mattis ante ut turpis tincidunt faucibus. Nulla non pharetra 

lorem. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus ac diam 

ornare, faucibus turpis id, suscipit justo. Nullam tortor lacus, 

feugiat iaculis ultrices ac, fringilla vel risus.

Teksten worden steeds in dezelfde stijl geplaatst: zelfde kleur, 

zelfde lettertype en overeenkomstige lijnhoogte.  

Er wordt steeds gebruik gemaakt van het lettertype  

Open Sans Light voor doorlopende teksten. Deze worden 

steeds in het zwart afgeprint op lichte achtergronden en  

in het wit op donkere.  

Op donkerdere achtergronden kan er voor gekozen worden 

om het font aan te passen naar de Open Sans Regular  

om zo de leesbaarheid te bevorderen bij drukwerk.

We kiezen er ook steeds voor om de standaard verhouding 

tussen de tekstgrootte en de lijnhoogte te respecteren: 8/14pt. 

Open Sans Light
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TYPOGRAFIE
QUOTES

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 

adipiscing elit.

Quotes worden steeds in het geschreefde lettertype  

Cormont Garamond geplaatst. De grootte van dit lettertype 

kan verschillen van het medium waarop deze geplaatst wordt. 

Verder moeten de quotes wel steeds in een kleur uit het 

huistijlhandboek geplaatst worden: donkerblauw, goud, of 

wanneer de leesbaarheid moeilijk wordt kan er geopteerd 

worden om naar wit over te schakelen.

Cormont Garamond
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KLEUREN

De kleuren die kunnen gebruikt worden binnen de huisstijl 

van Keyser advocaten is beperkt. Zo zijn er 2 hoofdkleuren: 

donkerblauw en goud. Deze worden voornamelijk gebruikt om 

titels en accenten mee te leggen.

Deze worden gecombineerd met 2 aanvullende steunkleuren: 

zwart en wit. Opgelet, want de accentkleuren blauw en goud 

kunnen nooit op een zwart vlak geplaatst worden. Dit vlak dient 

dan vervangen te worden door donkerblauw!

DONKERBLAUW

GOUD

ZWART

WIT

CMYK - 84 76 46 43

CMYK - 25 47 82 5

CMYK - 66 58 57 38

CMYK - 0 0 0 0

RGB - 46 51 74

RGB - 186 134 72

RGB - 75 75 75

RGB - 255 255 255

HEX #2F3349

HEX #C6975A

HEX #4B4B4B

HEX #FFFFFF
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BEELDEN
ALGEMEEN

De beeldtaal is een belangrijk onderdeel van de huisstijl.  

Zo is het enorm belangrijk dat deze allemaal hetzelfde karakter 

en stijl uitstralen. De beelden gebruikt voor Keyser advocaten 

worden dan ook nauwkeurig uitgekozen, zodanig dat ze  

het verhaal van Keyser advocaten volledig ondersteunen  

en versterken. 

Bij het zoeken van deze beelden gaan we ons specifiek richten 

op het wereldse en internationale karakter van het bedrijf. 

Denk aan wereldsteden, skylines, privéjets ... alles wat high-end 

is en luxe uitstraalt.
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BEELDEN
ADVOCATEN

Bij het afbeelden van de advocaten wordt er steeds gekozen 

voor beelden die zij hebben gekozen. Deze beelden werden 

gemaakt tijdens een professionele fotoshoot. Ieder advocaat 

kan appart afgebeeld worden, in groep, of in andere 

combinaties.

Deze beelden sluiten aan bij dezelfde look & feel die de 

algemene foto’s uitstralen. Ze vormen een geheel en maken 

het plaatje compleet.
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PRESENTATIE

Voor presentaties is een powerpoint template voorzien.  

Hierin kunnen onder andere een startslide, titelslide en 

gewone slides in terug gevonden worden. Verder werd hier 

ook een algemene team-slide aan toegevoegd, alsook een 

eindslide.

Bij de opmaak van extra slides kan hiernaar gekeken worden 

voor alles wat lettertypes en hun groottes betrerft. Verder 

vinden we hier ook een guideline over de plaatsing van tekst 

t.o.v. afbeeldingen.

Op de beginslide vinden we ook een animatie terug van het 

logo dat ook voor andere media kan gebruikt worden.
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PRESENTATIE
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PRESENTATIE
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