DE YOURDENTIT Y
KLEURENHANDLEIDING
Kleuren zijn overal. Online, in drukwerk, op TV, langs de weg, in de winkels,
noem maar op. Met de kleuren die je kiest voor je communicatie kun je
uitdrukking geven aan wie je bent. Hiermee ondersteun je jouw identiteit
en helpt het bij de herkenning van je merk.

Welke kleur past bij jouw identiteIt?

ROOD

ORANJE

GEEL

energiek, optimistisch

enthousiasme, succes

vrolijk, helder

De kleur van de liefde, maar ook
van bloed en vuur.
Gebruik je rood dan wil je
laten zien dat je sterk en
gepassioneerd bent.

De kleur van energie en
enthousiasme. Gebruik je oranje
dan straal jij een jeugdige en
creatieve sfeer uit.

De kleur van de zon en het
strand. Gebruik je geel dan straal
je een positieve en frisse
sfeer uit.

GROEN

TURQUOISE

BLAUW

groei, harmonie

compassie, empathie

stabiliteit, intelligentie

De kleur van de natuur. Als jij
deze kleur gebruikt laat je zien
dat jij een kalm persoon bent
die bewust met zijn omgeving
omgaat.

De kleur tussen blauw en groen
in. Gebruik jij deze kleur dan
laat jij onder andere zien dat je
goed bent in het aanvoelen van
emoties.

De kleur van de lucht en zee.
Gebruik jij blauw dan associeer
jij je met stabiliteit en een
professioneel gevoel.

PAARS

MAGENTA

BRUIN

idealisme, creatie

vrouwelijk, affectie

stabiel, comfortabel

De kleur van mysterie. Gebruik
jij paars dan wil jij gezien
worden als luxe. Ook wordt
paars geassocieerd met
spiritualiteit.

De meest vrouwelijke kleur.
Gebruik jij de kleur magenta dan
laat je zien dat je zorgzaam en
logisch bent.

De kleur van de aarde.
Gebruik jij de kleur bruin dan
wil jij laten zien dat je veel
doorzettingsvermogen hebt.

WIT

GRIJS

ZWART

puur, onschuldig

kwaliteit, stijlvol

kracht, autoriteit

De puurste van alle kleuren.
Gebruik jij wit dan wil jij een
rustige sfeer weergeven.

Grijs wordt gezien als saai,
maar grijs kan heel stijlvol
zijn. Het is een kleur die rust
uitstraalt, maar die er ook heel
professioneel uit kan zien.

De diepste van alle kleuren.
Zwart is een sterke en luxe
kleur, die veel kracht uitstraalt.
Laat toepassingen er elegant
uitzien.

Kleurcombinaties

Primair kleuren

Secundaire kleuren

Tertiaire kleuren

De kleuren rood, geel en blauw.
Deze kleuren kun je mengen om de
secundaire kleuren te maken.

De kleuren oranje, groen en paars.
Deze kleuren onstaan door de
primaire kleuren te mengen.

De kleuren rood-oranje, geel-oranje,
geel-groen, blauw-groen, blauwpaars en rood-paars. Deze kleuren
ontstaan door het mengen van de
primaire en secundaire kleuren.

Warme kleuren

Tinten

Koele kleuren

Kleursystemen

De RGB kleuren gebruik je als je
een uitwerking maakt die digitaal
gebruikt gaat worden. De RGB
kleuren bestaan uit rood, groen en
blauw.

Substractief

De CYMK kleuren gebruik je als je
een afdrukbare uitwerking maakt.
Deze kleuren gebruikt jou printer
namelijk ook. CYMK bestaat uit
cyaan, magenta, geel en zwart.

Tinten zijn onderverdeeld in vier
varianten. Dit zijn:

PMS kleuren zijn Pantone kleuren.
Deze kleuren kies je als je maar een
bepaald aantal kleuren gebruikt.
De kleuren zijn dan altijd hetzelfde,
waardoor je geen verassingen krijgt.

Additief

Hues:

pure kleuren

Tints:

pure kleuren met wit

Tones:

pure kleuren met grijs

Shades:

Kleuren ontstaan door andere
kleuren weg te halen.

pure kleuren met zwart

Kleuren ontstaan door het mengen
van de primaire kleuren.

Kleurgebruik

Complimentair

Analoog

Warm/Koud

Het complimentair kleur contrast
onstaat wanneer er twee kleuren
worden gebruikt die tegenover
elkaar in het kleurenwiel staan.

Het analoge kleur contrast onstaat
als er 3 kleuren gebruikt worden
die naast elkaar liggen in het
kleurenwiel. Dit zorgt voor een
goede harmonie.

Het Warm/Koud kleur contrast
ontstaat wanneer er een warme
toon en een koude toon gebruikt
wordt.

Vierkant

Driehoek

Split-complementair

Het vierkante kleur contrast onstaat
wanneer je uit het kleurenwiel vier
kleuren pakt die als een vierkant
liggen.

Het driehoekige kleur contrast
onstaat wanneer je uit het
kleurenwiel drie kleuren pakt die als
een driehoek liggen.

Het split-complementaire kleur
contrast onstaat wanneer je twee
kleuren die tegenover elkaar in het
kleurenwiel gebruikt en van een
van die kleuren een kleur pakt die
dichterbij ligt.

Yourdentity
Advies, creatie en realisatie daar staat Yourdentity voor. Deze drieeenheid is terug te zien in de kleuren die voor Yourdentity gebruikt
worden: zwart, grijs en een okergeel. Dit is in 2020 aangepast naar
voornamelijk zwart en wit, met grijs als aanvullende kleur (o.a. in
de fotografie terug te zien) en geel als accentkleur. De kleur geel is
inmiddels ook iets frisser geworden. Grijs laat zien dat Yourdentity
kwaliteit werk levert. Zwart en wit laten zien dat wat er gemaakt wordt
zakelijk, puur en stijlvol is.

