
Toolkit - Hoe gebruik je het logo/label?



#inulst - eigenzinnig, ambiance... gewoon goed!

Dat typeert de gemeente Hulst en haar inwoners. Dat blijkt uit een 
aantal gesprekken met verschillende inwoners van de gemeente.  
Een mooie gemeente om te wonen, te ondernemen en om te 
bezoeken. We zijn er - op onze bescheiden wijze - trots op. 
En dat willen we ook graag uitdragen en delen met iedereen!

Zelf aan de slag

Er is gekozen voor een hybride huisstijl, dat betekent dat de 
basisbestanden van het logo/label volledig vrijgegeven worden en 
dat iedereen er dus mee aan de slag mag. 

In de toolkit wordt, naast een aantal standaard bestanden voor 
online gebruik (en drukwerk door professionals), een .psd bestand 
aangeboden, dat door professionals en mensen met verstand van 
Photoshop gebruikt kan worden om eigen foto’s te plaatsen achter 
het label. 

Iedereen die het logo of label wil gebruiken, kan eenvoudig met 
behulp van een online app (canva.com) op de gsm het logo 
toevoegen op foto’s. Tevens zijn er opties beschikbaar voor 
instagram en snapchat.

In tegenstelling tot het logo/label zijn de vormen niet vrij in 
gebruik. Deze zijn dan ook niet beschikbaar in de toolkits 
voor online en professionals.

Gebruik

Het merk #inulst mag vrij gebruikt worden ter 
promotie van de gemeente Hulst. Twijfel je over de 
toepassing of wil je advies? Neem dan contact op 
met Bezoekersmanagement van de Gemeente Hulst.

Veel plezier #inulst!



Logobeschrijving

Het logo is geïnspireerd op de grote iconische letters 
die sinds 2018 in de stad en omgeving staan. 

Het logo is in 2 basisvormen ontwikkeld. 
De bovenste variant is een label, de onderste variant 
is een woordlogo. Daarnaast kan het logo met en 
zonder # toegepast worden. In de toolkit worden het 
label en het woordlogo beschikbaar gesteld in de 
standaard kleuren, zoals hier onder weer gegeven.

Het label mag gevuld worden met een eigen foto of 
patroon. Het woordlogo mag enkel gebruikt worden 
in een van de onderstaande kleuren.

Logo algemeen



Kleurenpalet

Eigenzinnig
Hulst en haar inwoners 
doen het altijd net even 
anders. 

C:   75
M:   0
Y:  35
K:  0

PMS 7466 U (uncoated)
PMS 7466 C (coated)

Gewoon goed
In Hulst is het leven fijn en veilig. 
Een groot gemeenschapsgevoel 
bindt de inwoners.

C:   78
M:   0
Y:  100
K:  0

PMS 354 U (uncoated)
PMS 354 C (coated)

Ambiance
Hulst is bourgondisch, 
pittoresk en sfeervol en kan 
bogen op een rijke historie.

C:   55
M:   77
Y:  0
K:  0

PMS 2597 U (uncoated)
PMS 2597 C (coated)



Voorbeelden eigen invulling van het label



Voorbeelden van toepassingen


