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2INLEIDING

Moet u een affiche of flyer maken voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk door de gemeente Schaarbeek 
wordt gesteund? Volg de gids ...

Het doel van dit grafisch charter, dat wordt gebruikt 
voor het promotiemateriaal van de gemeente,
is duidelijk aan te geven welke verplichtingen moeten 
worden nageleefd om onze visuele identiteit correct
uit te dragen.

Schaarbeek, een jonge, dynamische, moderne, gezellige 
en ambitieuze gemeente, is "the place to be".

Dat is de boodschap die wordt uitgedragen door dit 
grafisch charter.

Generaal Eenensstraat                              © Cristos SAVVIDIS
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A.1. KLEUREN

In totaal worden in het charter
9 kleuren gebruikt.



6A.2. LETTERTYPE

Het door de gemeente Schaarbeek 
gebruikte lettertype is:

MAVEN PRO

De beschikbare stijlen zijn:

Regular ABCD 1234

Medium ABCD 1234

Bold ABCD 1234

Black ABDC 1234

Maven Pro Regular
abcdefghijklmnopqrs tuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

1234567890 ><=+-/*%
€$£¥ #@&(){ }|•  ?! :; ,

Maven Pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

1234567890 ><=+-/*%
€$£¥ #@&(){ }|•  ?!:; ,

Dit lettertype kent geen
cursieve versie. 

Om cursief te gebruiken,
dient u de letters 6°
te laten overhellen.
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A3

2. Network blok1. Logo

3. Kleurenbalk

A.3. VERSCHILLENDE ELEMENTEN

Voor haar promotiemateriaal 
bestaat de grafische identiteit van 
de gemeente uit 3 onderscheiden 
elementen.

1. Logo

2. Network blok

3. Kleurenbalk



1.  LOGO

2. NETWORK BLOK

3. KLEURENBALK

4.  STEUNVERMELDING

5.  WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.  LOGO

2. NETWORK BLOK

3. KLEURENBALK

4.  STEUNVERMELDING

8

De des del es perfererit autem vit estia cullendebit qui non 
exernatum dolorum nonsequi conecab in nimi, arum et quides 
ut denisit quam doluptiaes utem sit quatem. Itas volor minitat 
maxim quaspere nonsequatur apel isitiosa samus
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3

4

2
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A.4. VOORBEELD - A3 Affiche zonder sponsors
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De des del es perfererit autem vit estia cullendebit qui non 
exernatum dolorum nonsequi conecab in nimi, arum et quides 
ut denisit quam doluptiaes utem sit quatem. Itas volor minitat 
maxim quaspere nonsequatur apel isitiosa samus
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1.  LOGO

2.  SOCIALE NETWERKEN

3.  KLEURENBALK

4.  STEUNVERMELDING

5.  WETTELIJKE VERMELDINGEN

6.  ANDERE SPONSORS

A.4. VOORBEELD - A3 Affiche met sponsors



SAMENSTELLING
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Het logo is in verschillende formaten beschikbaar en 
het is dus verboden het zelf samen te stellen.

Om ze te krijgen > imprimeriecommunale@1030.be

Het logo van de gemeente Schaarbeek bevat twee 
onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen:

 de tweetalige benaming van de gemeente
 de aanwijzer

RICHTLIJNEN

Het logo van de gemeente Schaarbeek volgt voor zijn 
samenstelling strikte regels waarvan op geen enkele 
manier mag worden afgeweken.

Het logo mag niet geheel of gedeeltelijk worden 
gewijzigd en de verhoudingen moeten altijd nauwgezet 
gerespecteerd worden.

De 1030 mag niet alleen worden gebruikt, maar 
moet vergezeld worden door de naam van de 
gemeente.

B.1. LOGO

FR

NL



12B.1. LOGO

Alleen deze 4 versies bestaan en zijn toegestaan.

3. Negatief >1. Standaard >

2.  Blauw >
(basiskleur)

4. Zwart / Wit >
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NIEUWE

TEKST

B.1. LOGO

Pas de kleuren niet aan Rek het niet uit of comprimeer het niet

Voeg geen nieuwe elementen toe

Gebruik het niet op een gekleurde
achtergrond die te dicht aanleunt

bij de kleuren van ons charter

Verander de tekst niet

Plaats er geen kader rond

OPGELET

  Vervorm het niet en toon het volledig.

  Wijzig het logo niet en teken het niet zelf na.

  Maak er geen animatie van zonder toestemming van de 
drukkerij.

  Scheid de elementen van het logo niet.

  Voeg geen enkel effect toe (slagschaduw, glans...).

  Gebruik geen eerdere versies van het logo.

  Volg de richtlijnen over de ruimte rond het logo. U vindt 
die op blz. 14 van dit document.

Het is niet toegelaten een of meerdere elementen van 
het logo te gebruiken om er een ander merkteken of 
logo mee te creëren.



14B.1. LOGO

Geen enkel ander grafisch element
mag in deze zone voorkomen.

BESCHERMINGSZONE

Het logo heeft een beschermingszone die 
moet gerespecteerd worden.

De breedte en de hoogte van deze 
zone zijn gelijk aan de diameter van de 
binnencirkel van het cijfer nul.

De beschermingszone van het logo wordt 
weergegeven door de magenta rechthoek.



15

34 mm

12 mm

MINIMALE GROOTTE

Het logo mag niet worden gebruikt in 
een formaat dat kleiner is dan 12 mm
breed. 

GROOTTE

Voor de optimale grootte van het logo, 
geplaatst op een A3-formaat, geldt 
een breedte van 34 mm.

B.1. LOGO

FORMAAT LOGO
(l x h)

A3 34 x 28 mm

A4 24 x 20 mm

A5 18 x 14,5 mm

A6 15,5 x 12,5 mm

A3
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A3

B.1. LOGO

Logo
PLAATSING

Het logo wordt links bovenaan geplaatst.
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De banner is in verschillende formaten beschikbaar
en het is dus verboden hem zelf samen te stellen.

Om ze te krijgen: imprimeriecommunale@1030.be

De banner van de gemeente Schaarbeek bevat 8 kleuren.
Alle kleuren van het charter komen er in voor, behalve de hoofdkleur.

RICHTLIJNEN

De banner van de gemeente Schaarbeek volgt voor zijn samenstelling strikte regels waarvan op 
geen enkele manier mag worden afgeweken. De banner mag niet geheel of gedeeltelijk worden 
gewijzigd en de verhoudingen moeten altijd nauwgezet gerespecteerd worden.

B.2. KLEURENBALK
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A3

FORMAAT HOOGTE

A3 6 mm

A4 4 mm

A5 3,5 mm

A6 2,5 mm

B.2. KLEURENBALK

6 mm

GROOTTE

Voor de optimale grootte van de 
banner, geplaatst op een A3-formaat, 
geldt een hoogte van 6 mm.
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420 mm420 mmA3

max.

PLAATSING

De banner wordt onderaan het 
document geplaatst. Op een hoogte 
van maximaal 1/6 van de hoogte
van het document.

B.2. KLEURENBALK

70 mm
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Het network blok bestaat uit twee vaste elementen:

 het internetadres van de gemeente
  de naam van de Facebook- en Instagram-pagina

van de gemeente

RICHTLIJNEN

Het network blok van de gemeente Schaarbeek volgt voor zijn 
samenstelling strikte regels waarvan op geen enkele manier 
mag worden afgeweken.

Het network blok mag niet geheel of gedeeltelijk worden 
gewijzigd en de verhoudingen moeten altijd nauwgezet 
gerespecteerd worden.

B.3. NETWORK BLOK

Website link

Pseudo FB / Insta

Het network blok is in verschillende formaten beschikbaar 
en het is dus verboden het zelf samen te stellen.

Om ze te krijgen: imprimeriecommunale@1030.be

In functie van de lay-out kunnen de kleuren van het 
socialmediablok worden aangepast door een van de 
kleuren van het grafisch charter te gebruiken.



GROOTTE

Voor de optimale grootte van het 
blok, geplaatst op een A3-formaat, 
geldt een hoogte van 17 mm.

GROOTTE

Voor de optimale grootte van het 
blok, geplaatst op een A3-formaat, 
geldt een hoogte van 17 mm.
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A3

17 mm

B.3. NETWORK BLOK

FORMAAT HOOGTE

A3 17 mm

A4 12 mm

A5 10 mm

A6 9 mm



Network blokNetwork blok
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A3

B.3. NETWORK BLOK

PLAATSING

Het network blok moet in volledige 
afloop rechtsboven worden geplaatst.

De positie in de hoogte moet gecentreerd
zijn ten opzichte van het 1030-logo.
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OFFICIËLE OMSCHRIJVING

NL - mannelijk & vrouwelijk

Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door *** ***, schepenen van ***.

FR - mannelijk

Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par *** ***, échevin (du / de / des) ***.

FR - vrouwelijk

Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par *** ***, échevine (du / de / des) ***.

B.4. STEUNVERMELDING

Zie blz. 31 & 32
Lijst van de bevoegdheden van elke schepen.



24B.4. STEUNVERMELDING

De des del es perfererit autem vit estia cullendebit qui non 
exernatum dolorum nonsequi conecab in nimi, arum et quides 
ut denisit quam doluptiaes utem sit quatem. Itas volor minitat 
maxim quaspere nonsequatur apel isitiosa samus

A3

GROOTTE & PLAATSING

De steunvermelding wordt links 
onderaan het document geplaatst

FORMAAT LETTERGROOTTE

A3 10 pt

A4 7 pt

A5 6 pt

A6 5 pt

Steunvermelding
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OFFICIËLE OMSCHRIJVING

Flyers

V.U.: College van burgemeester en schepenen van Schaarbeek • E.R. : Collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek

Ne pas jeter sur la voie publique • Niet op de openbare weg gooien

Affiches

V.U.: College van burgemeester en schepenen van Schaarbeek • E.R. : Collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek

B.5. WETTELIJKE VERMELDINGEN
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A3

A3
FORMAAT LETTERGROOTTE

A3 6 pt

A4 5 pt

A5 4 pt

A6 4 pt

GROOTTE & PLAATSING

Deze vermelding moet dwars aan 
de rechterkant van de affiche 
staan, op een hoogte en met een 
lettergrootte die bepaald worden 
volgens het formaat.

B.5. WETTELIJKE VERMELDINGEN

17 mm

Wettelijke
vermeldingen



CONVENTIES
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15:00   21.07.2021   15:00 > 18:00

02/244 44 44 • 0499 / 99 98 97 • vnaam@1030.be

NaamNLstraat 999 • 1030 Schaarbeek

NaamNLstraat 999 NomdelarueFR
Schaarbeek 1030 Schaerbeek

C.1. TYPOGRAFIE

Een vooraf bepaald notatiesysteem 
moet worden gevolgd.

CONTACT
Tel • GSM • Mail

ADRES
Straat • Gemeente

ADRES NL/FR
Straat

Gemeente

TIJDSTIP
Uur - Datum - Rooster
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EXPORT PDF

PROFIEL PDF > PDF/X-4:2008

AFLOOP > 3mm

TRAIT DE COUPE > oui

LETTERTYPES > moeten volledig ingesloten zijn of gevectoriseerd.

RESOLUTIE > minstens 300 dpi in effectieve resolutie.

KLEURMODUS (profiel) > Coated FOGRA39

OPMAAK VAN EEN DOCUMENT

MARGE > 10mm, plaats de belangrijke informatie op een afstand van min. 5 mm van het eindformaat

AFLOOP > 3mm

KLEURMODUS > CMYK

C.2. FILES
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_ 
DRUKKERIJ
imprimeriecommunale@1030.be
02/244 73 30

_ 
COMMUNICATIE
communicatie@1030.be
02/244 71 44

CONTACT



31STEUNVERMELDING (Bijlage)

• Vincent Vanhalewyn 
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Vincent Vanhalewyn,
schepen van Klimaat, Openbare werken, Energie en Sociale samenhang.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Vincent Vanhalewyn,
échevin du Climat, des Travaux publics, de l’Énergie et de la Cohésion sociale.

• Mehmet Bilge
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Mehmet Bilge, schepen van Stedelijke preventie.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Mehmet Bilge, échevin de la Prévention urbaine.

• Adelheid Byttebier
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Adelheid Byttebier,
schepen van Mobiliteit, Onderwijs (NL), Jeugd (NL) en Cultuur (NL).
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Adelheid Byttebier,
échevine de la Mobilité, de l’Enseignement (NL), de la Jeunesse (NL) et de la Culture (NL).

• Michel De Herde
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Michel De Herde,
schepen van Onderwijs (FR), Kribben (FR), Buitenschoolse activiteiten en Begroting.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Michel De Herde,
échevin de l’Enseignement (FR), des Crèches (FR), du Parascolaire et du Budget.

• Frédéric Nimal
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Frédéric Nimal,
schepen van Stedenbouw & Leefmilieu, Erfgoed & Toerisme, Financiën, Juridische zaken, Vastgoedbeheer en Senioren.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Frédéric Nimal,
échevin de l’Urbanisme & Environnement, du Patrimoine & du Tourisme, des Finances, des Affaires juridiques, de la Gestion immobilière et des Seniors.



32STEUNVERMELDING (Bijlage)

• Sihame Haddioui
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Sihame Haddioui,
schepen van Cultuur (FR) en Genderlijkheid en gelijke kansen.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Sihame Haddioui,
échevine de la Culture (FR) et de l’Égalité des genres et des chances.

• Deborah Lorenzino
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Deborah Lorenzino,
schepen van Openbare netheid & Groene ruimtes, Kinderen & Jeugd (FR), Gezin, Coördinatie vakantiestages en Dierenwelzijn.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Deborah Lorenzino,
échevine de la Propreté publique & Espaces verts, de l’Enfance & Jeunesse (FR), de la Famille,
de la Coordination des stages de vacances et du Bien-être de la personne animale.

• Thomas Eraly
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Thomas Eraly,
schepen van Huisvesting, Sport, Aankopen en Toezicht op het OCMW.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Thomas Eraly,
échevin du Logement, des Sports, des Achats et de la Tutelle sur le CPAS.

• Quentin van den Hove
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Quentin van den Hove,
schepen van Burgelijke stand, Bevolking, Erediensten, Internationale betrekkingen, Patriottische plechtigheden.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Quentin van den Hove,
échevin de l’État civil, de la Population, des Cultes, des Relations internationales et des Manifestations patriotiques.

• Lorraine de Fierlant
Met de steun van het College van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door Lorraine de Fierlant,
schepen van Dynamiseren van de economie, Handelaars & Ondernemers, Human resources en Folklore.
Avec le soutien du Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Lorraine de Fierlant,
échevine de la Dynamisation économique, des Commerçants & Entrepreneurs, des Ressources humaines et du Folklore.


