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Positief logo in kleur
De positieve versie van het logo is de eerst keus en word gebruikt op een 
witte achtergrond. Er zijn twee uitvoeringen van het positieve logo;
een full colour en een PMS voor print.

Positief logo in zwart/wit
Het zwarte logo wordt gebruikt voor drukwerk in één kleur. Bijvoorbeeld 
zwart/wit advertenties, waarbij de steunkleur PMS 021 U vervalt.

Diapositief logo
De diapositieve versie van het logo wordt enkel gebruikt op een gekleurde
achtergrond. Bijvoorbeeld in onze corporatie advertenties of op internet 
banners. Daarnaast kan deze worden gebruikt bij uitingen van externen op 
een gekleurde achtergrond. Het diapositieve logo wordt niet gebruikt op 
primaire beelddragers zoals bijvoorbeeld de cover van een brochure, 
periodiek of op onze internet- en intranetsite pagina’s. 

Voor het gebruik van ons logo voor commerciële doeleinden of bijvoorbeeld op uw website gelden speciale regels. Daarom dient u hiervoor van tevoren 
toestemming te vragen. U kunt uw verzoek indienen via e-mail: marketing@complies.nl 
Geef in uw mail duidelijk aan welk bedrijf u bent, welke relatie u met Complies heeft en voor welke doeleinden u ons logo wilt inzetten. 
Het Complies logo is er in 3 uitvoeringen. Hieronder vindt u uitleg over het gebruik en de verschillende uitvoeringen 

Enkele regels met betrekking tot het gebruik van het Complies-logo:
• Het logo mag niet vervormd of gedraaid worden 
• Het logo mag geen schaduw krijgen 
• Het logo mag niet in andere kleuren gebruikt worden 
• Het gekleurde of zwart/wit logo wordt alleen gebruikt met een zwart of wit gekleurde achtergrond 
• Het logo mag niet vervagen of een verloop hebben 
• Het logo mag niet op een achtergrond geplaatst worden waarin een foto staat, of een verloop zit.
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