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INTRODUCTIE

Samen maak je ’t verschil
Coop is groot geworden door samen te werken.  
Dat is het geheim van ons succes. Het vermogen om 
samen te werken zit niet alleen in onze naam, het zit 
al meer dan 125 jaar in ons bloed. Samen bereik je 
meer. Samen het verschil maken. Dat doen we voor 
onze klanten, maar ook met onze klanten. We zijn een 
betrokken supermarkt en staan dicht bij onze klanten.

Samen zamelen we geld in voor goede doelen, 
steunen we scholen in de buurt. En de klant heeft  
ook nog eens zeggenschap in onze coöperatie.  
Voor ons de normaalste zaak van de wereld.  
Want: samen maak je ’t verschil.

In deze guideline staat beschreven hoe het nieuwe 
logo gebruikt wordt in diverse uitingen.

Bij onduidelijkheden over deze huisstijlguideline 
kan er contact worden opgenomen met de afdeling 
Marketing & Communicatie: merel.vangog@coop.nl

t Naar inhoudspagina
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LOGO

Standaardlogo

Logo met pay-off

Hiernaast zijn de nieuwe Coop-logo’s te zien.
In beginsel kan er in uitingen gekozen worden voor  
het standaardlogo of het logo met de toegevoegde 
pay-off.

Het logo met pay-off wordt (alleen) gebruikt als het 
visueel past in de opmaak, als het Coop-beeldmerk 
bijvoorbeeld te klein wordt door plaatsing mét pay-off, 
dan plaatsen we de standaardversie. Let er ook op of 
de zin ‘Samen maak je ‘t verschil’ logisch is in de uiting.

Let op: pay-off niet opnemen op permanente  
(winkel)materialen

Voorbeelden Standaard-logogebruik:
- als het logo klein gebruikt wordt (pay-off onleesbaar)
- header logo op de Coop-website
- beursmaterialen

Voorbeelden logo met pay-off:
- shopping bag
- footer-logo op de Coop-website
- niet-permanente outdoor advertising
- advertenties
- online banners

t Naar inhoudspagina
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LOGO

Standaardlogo
Het logo bestaat uit een cursief en schuin geplaatst 
letterbeeld en is onderstreept met een rode swoosh. 
Het logo staat in een oranje kader en wordt  
altijd aan twee zijdes aangesneden; hier is dat 
boven en onder. Het oranje links en rechts van het 
letterbeeld is een vast gegeven. Dit is de minimale 
afstand dat het letterbeeld van het kader of de afloop 
moet staan. 

Logo met pay-off
Het logo met pay-off bestaat uit het cursief en  
schuin geplaatst letterbeeld, onderstreept met de 
rode swoosh en aangevuld met de pay-off.  
Deze versie staat ook in een oranje kader, maar  
is niet aangesneden. 
De oranje ruimte rondom het logo is een vast 
gegeven. Dit is de minimale afstand dat het 
letterbeeld van het kader of de afloop moet staan.

Boundingbox
De boundingbox geeft het gebied weer rondom 
het logo dat moet worden vrijgehouden van andere 
elementen, zoals teksten of grafische vormen.

BoundingboxCoop-logo

Coop_logo_CMYK.ai

Coop_logo_CMYK_pay-off.ai

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

XX
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LOGO ZWART-WIT + OMGEKEERD

Standaard logo (zwart-wit)
Het zwart-witlogo bestaat uit een cursief en schuin 
geplaatst letterbeeld en is onderstreept met een 
swoosh. Het witte logo staat in een zwart kader en 
wordt altijd aan twee zijdes aangesneden; hier is 
dat boven en onder. Het zwart links en rechts van het 
letterbeeld is een vast gegeven. Dit is de minimale 
afstand dat het letterbeeld van het kader of de afloop 
moet staan. 

Logo met pay-off (zwart-wit)
Het zwart-witlogo met pay-off bestaat uit het cursief 
en schuin geplaatst letterbeeld, onderstreept met de 
swoosh en aangevuld met de pay-off.  
Deze versie staat ook in een zwart kader, maar  
is niet aangesneden. 
De zwarte ruimte rondom het logo is een vast 
gegeven. Dit is de minimale afstand dat het 
letterbeeld van het kader of de afloop moet staan.

Omgekeerde logo’s
De omgekeerde logo’s (oranje letters i.p.v. wit) zijn 
voor uitzonderlijk gebruik, bijvoorbeeld voor op een 
T-shirt of in speciale printuitingen. Gebruik deze 
logo’s alleen als witte letters echt geen optie zijn.

Coop-omgekeerde-logo (alleen voor speciaal gebruik)Coop-zwart-witLogo

Coop_logo_ [kleur modus]_omgekeerd.ai

Coop_logo_ZW-W_pay-off.ai Coop_logo_[kleur modus]_pay-off-omgekeerd.ai

X

X

X

X

X

X

Coop_logo_ZW-W.ai
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CMYK PMS

Zwart-wit RGB

Coop_logo_CMYK.ai Coop_logo_PMS.ai

Coop_logo_ZW-W.ai

Dit zijn de kleurstellingen voor de huisstijl en ook van 
het Coop-logo. 

CMYK 
Voor fullcolourdrukwerk.
Oranje: C-0  M-60  Y-100  K-0 = standaard/coated
 C-0  M-55  Y-100  K-0 = weekfolders
 C-0  M-50  Y-100  K-0 = advertenties kranten

Rood: C-0  M-100  Y-100  K-0

PMS 
Voor toepassingen die in twee kleuren worden 
gedrukt.
Oranje: PMS 151 (coated of uncoated)
Rood: PMS 485 (coated of uncoated)

Zwart-wit 
Voor toepassingen die in één drukgang worden 
gedrukt. De swoosh krijgt hier dezelfde vulling als  
het letterbeeld.

RGB
Voor beeldschermgebruik (online) van het logo moet 
de RGB versie gebruikt worden.
Oranje: R-247  G-147  B-0 (# F79300)
Rood: R-227  G-6  B-19 (# E30613) 
 
RAL
Voor spuit- en schilderwerk kunt u deze RAL-kleuren 
gebruiken:
Oranje: RAL 2008
Rood: RAL 3020

KLEURGEBRUIK

Coop_logo_RGB.ai/png/jpg

t Naar inhoudspagina
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Plaatsing en afloop

Standaardlogo
Het logo wordt idealiter rechts onder aan de uiting 
geplaatst. Als het mogelijk is, wordt het logo in een 
oranje balk gezet die over de hele breedte wordt 
geplaatst. Onderdeel van het bestand van het 
standaardlogo is een oranje kader. Boven en onder 
wordt het logo aangesneden door dit kader. Het kader 
geeft de minimale afstand van de paginarand aan 
de rechterkant aan. Het logo mag binnen de oranje 
balk wel naar links geplaatst worden om bijvoorbeeld 
ruimte te maken voor een paginacijfer of om het logo 
uit te laten lijnen aan een element in de opmaak. 
De swoosh aan de onderkant moet wel in de afloop 
gebruikt worden. 

Om de leesbaarheid te garanderen is er een minimale 
grootte voor plaatsing van het logo bepaald.  
De minimale hoogte van het oranje kader is 10 mm. 

Bestandsnaam van het logo:

Coop_logo_[kleur modus].ai

STANDAARDLOGO (PLAATSING IN BALK)

Plaatsing logo:

Bij plaatsing van het standaardlogo ziet dit er in InDesign uit zoals 

bovenstaande afbeelding. Het oranje vlak moet rechts onder tegen 

het pagina formaat aan geplaatst worden. De swoosh onderaan 

komt in de afloop van het document. Het afbeeldingskader kan dan 

aangevuld worden met de oranje kleur.

Onderdeel van het logo is het oranje kader. Dit kader geeft de 

minimale ruimte om het letterbeeld aan en staat bij plaatsing altijd 

rechts én onder tegen de afloop aan. De rode swoosh loopt door in 

de afloop.

Het oranje kader mag niet lager worden dan 10 mm.

Plaats het logo met het oranje vlak onder en rechts tegen de 

pagina rand. TIP: verklein het afbeeldingskader onder tegen  

het oranje vlak aan.

Maak het afbeeldingskader pagina breed door deze links uit te 

trekken. Is het kader rechts en onder aangepast, trek deze uit voor 

de afloop en vul het kader met de juiste oranje kleur.

Horizontaal mag deze versie van het logo verplaatst worden om  

uit te lijnen binnen de opmaak.

AFLOOP VAN 
HET DOCUMENT

PAS AFBEELDINGSKADER 
AAN ZODAT DEZE 
PAGINA BREED IS

1

2

3

SWOOSH LOOPT 
DOOR IN AFLOOP

MINIMALE AFSTAND 
TOT PAGINARAND

ORANJE KADER  
VAN HET LOGO

MINIMALE  
HOOGTE 
10MM

POSITIE VRIJ

P
O

SI
T

IE
 V

A
ST
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Plaatsing en afloop

Standaardlogo, gebruik in geheel oranje uiting
Wordt het logo niet in een oranje balk gebruikt maar 
bijvoorbeeld in een oranje vlak, dan wordt het logo 
niet boven maar rechts aangesneden. 
Het oranje links van het letterbeeld is een vast 
gegeven. Dit is de minimale afstand tot aan de 
paginarand. De P loopt rechts de afloop in en de 
swoosh onderaan. 

Boundingbox
De boundingbox geeft het gebied weer dat moet 
worden vrijgehouden van andere elementen, zoals 
teksten of grafische vormen. Bij deze versie van het 
logo is dat links en bovenaan, hiernaast afgebeeld 
met X. Deze waarde is bepaald door de dikte van de 
onderkant van de O. 

Minimale grootte
Om de leesbaarheid te garanderen is er een minimale 
grootte voor plaatsing van het logo bepaald.  
De minimale hoogte van het oranje kader is 12 mm.

Bestandsnaam van het logo:

Coop_logo_[kleur modus]_rechts_aangesneden.ai

STANDAARDLOGO (PLAATSING IN GEHEEL ORANJE UITING)

Bij plaatsing van het standaardlogo in een geheel oranje uiting 

wordt het logo Coop_logo_ [kleur modus]_rechts_aangesneden 

gebruikt. Bij plaatsing ziet dit er in InDesign uit zoals 

bovenstaande afbeelding. Het oranje vlak moet rechts en onder 

tegen het paginaformaat aan geplaatst worden. De P rechts en de 

swoosh onderaan komen in de afloop van het document.  

Het afbeeldingskader kan dan gevuld worden met de oranje kleur 

in CMYK, PMS of RGB.

Plaats het logo met het oranje vlak  rechts en onder tegen de 

pagina rand. TIP: verklein het afbeeldingskader rechts en onder 

tegen het oranje vlak aan.

Vul het kader met de juiste kleur oranje en maak deze zo groot 

als nodig, pas het kader ook rechts en onder aan voor de afloop.

POSITIE VAST

Boundingbox

X

X

X

Het oranje kader mag niet kleiner worden dan 10 mm hoog.

MINIMALE  
HOOGTE 10 MM

MINIMALE AFSTAND 
TOT PAGINARAND

ORANJE KADER  
VAN HET LOGO

AFLOOP VAN 
DE UITING

SWOOSH LOOPT 
DOOR IN AFLOOP

DE P LOOPT DOOR IN 
AFLOOP

1

2

3

P
O

S
IT

IE
 V

A
ST

Plaatsing logo RECHTS AANGESNEDEN:
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STANDAARDLOGO

Voorbeelden

Beurswand

Zijpaneel balie op beurs

Roll-up-banner

Ipad zuil

Adrespaal Raambiljet (thema zonder duidelijke 

link met ‘Samen maak je ‘t verschil’)

t Naar inhoudspagina
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A1 Coop_logo_[kleur modus]_pay-off.ai A2 Coop_logo_[kleur modus]_pay-off_extra.ai

LOGO MET PAY-OFF
Plaatsing en afloop
Van het logo met pay-off zijn verschillende versies 
gemaakt. Het ligt aan de uiting welke versie er gebruikt 
wordt. De positie en grootte van de pay-off zijn verbonden 
aan het logo en mogen niet worden aangepast.

Logo met pay-off in oranje vlak
Deze versie wordt gebruikt als het logo in zijn geheel 
in een oranje vlak komt te staan. Het letterbeeld en de 
swoosh worden niet aangesneden. Het oranje vlak om 
het logo heen is de minimale afstand van logo tot aan  
de rand van de uiting. Zie A1.
Wordt deze versie schermvullend gebruikt, zoals voor  
op tv, dan moet de _extra-versie gebruikt worden. 
Deze versie heeft meer oranje om het logo. Zie A2.

Logo met pay-off, liggende versie
Deze versie komt in een oranje balk over de hele breedte 
van de uiting. Het oranje vlak bepaalt de minimale 
afstand rechts van het logo tot aan de paginarand. De 
positie van het logo met pay-off mag naar rechts toe 
wel aangepast worden om ruimte te maken voor een 
paginacijfer of om het geheel uit te laten lijnen aan de 
opmaak. De swoosh loopt onderaan door in de afloop. 
Om de leesbaarheid te garanderen is er een minimale 
grootte voor plaatsing van het logo bepaald. De 
minimale hoogte van het oranje kader is 10 mm. Zie B.

Logo met pay-off, aangesneden versie
Komt het logo onder aan de uiting maar is er geen 
ruimte voor de liggende versie, dan wordt de 
aangesneden versie gebruikt. Het oranje vlak geeft aan 
wat de minimale afstand is tot aan de paginarand. Deze 
versie wordt ook in staande uitingen gebruikt. Zie C.

B Coop_logo_[kleur modus]_pay-off_liggend.ai

C Coop_logo_[kleur modus]_pay-off_aangesneden.ai

MINIMALE  
HOOGTE 10 MM

MINIMALE AFSTAND TOT PAGINARAND

PLAATSING VAN LOGO NAAR LINKS VRIJ 

t Naar inhoudspagina
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Verhouding logo en pay-off
De positie en grootte van de pay-off zijn in relatie met het 
logo en mogen niet aangepast worden.
De apostrof in de pay-off staat geplaatst met de dikke kant 
boven en de dunne onder. Standaard staat de apostrof 
andersom.

Let op:
Als het logo met pay-off in een oranje balk wordt gezet, 
dan mag er direct boven de oranje balk GEEN oranje vlak 
worden geplaatst. Geen oranje op oranje dus. En ook 
geen lijnen, stippellijnen en/of schaduwen gebruiken om 
de balk aan te geven.

Bestandsnamen van het logo met pay-off:

Standaard logo met pay-off
 Coop_logo_[kleur modus]_pay-off.ai

Liggend logo met pay-off
 Coop_logo_[kleur modus]_pay-off_liggend.ai

Aangesneden logo met pay-off
 Coop_logo_[kleur modus]_pay-off_aangesneden.ai

Pay-off is even breed als OOP in het logo

Pay-off en logo hebben een verhouding met elkaar in grootte en positie

Dus NIET op deze manier:

LOGO MET PAY-OFF

t Naar inhoudspagina
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LOGO MET PAY-OFF

A
C
TI

E 
 A

C
TI

E 
 A

C
TI

E
A
C
TI

E 
 A

C
TI

E 
 A

C
TI

E
A
C
TI

E 
 A

C
TI

E 
 A

C
TI

E

Conference handperen, 
Elstar of Jonagold appels      

Ananas, mango 
of Galia meloen

 alle combinaties mogelijk 

2 STUKS

3

de lente is heerlijk

PER KILO

 1.29 
 1.59  1.19 

 3.98 
 4.58  3.- 

A
C
TI

E 
 A

C
TI

E 
 A

C
TI

E

 1.99 1.-  
Snoeptomaten      

shaker 250 gram

 4.98 

2.49  

Snijbonen
2 zakken à 400 gram  

1+1 GRATIS

2

de lente is heerlijk

Schermvullend

Shoppingbag Folder binnenwerk Raambiljet (thema met duidelijke 

link met ‘Samen maak je ‘t verschil’) 

Abri Roll-up-banner

Voorbeelden

t Naar inhoudspagina
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Voor beeldschermgebruik (online) van het logo zijn 
RGB-versies ontwikkeld. Voor zowel de standaard als 
de versie met pay-off van het logo gelden dezelfde 
regels in gebruik als bij het drukwerk.

De versie van het logo met pay-off moet wel leesbaar 
blijven. Komt de breedte van het logo (van C tot en 
met P) onder de 143 pixels, dan wordt het logo zonder 
pay-off gebruikt.

Bestandsnamen van het beeldscherm logo:

Standaard logo
 Coop_logo_RGB.ai/png/jpg

Standaard logo met pay-off
 Coop_logo_RGB_pay-off.ai/png/jpg

Liggend logo met pay-off
 Coop_logo_RGB_pay-off_liggend.ai/png/jpg

Rechts aangesneden logo
 Coop_logo_RGB_rechts-aangesneden.ai/png/jpg

Aangesneden logo met pay-off
 Coop_logo_RGB_pay-off_aangesneden.ai/png/jpg

LOGO BEELDSCHERM

Coop_logo_RGB.ai/png/jpg Coop_logo_RGB_rechts-aangesneden.ai/png/jpg

Coop_logo_RGB_pay-off.ai/png/jpg

Coop_logo_RGB_pay-off_liggend.ai/png/jpg

Coop_logo_RGB_pay-off_aangesneden.ai/png/jpg

MINIMAAL 143 PIXELS OP 72 DPI

t Naar inhoudspagina
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LOGO WEBSITE

Website desktopversie

Website mobiele versie

Algemene voorwaarden    Cookies    Copyright

Algemene voorwaarden    Cookies    Copyright

Voorbeeld plaatsing logo’s op website

Voor de website geldt een uitzondering en 
wordt het logo linksboven geplaatst. Rechts 
onder aan de website sluiten we af met het 
logo + pay-off. 

t Naar inhoudspagina
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ONLINE BANNERS

Medium Rectangle 300 x 250 pixels

Medium Rectangle 300 x 250 pixelsWide Skyscraper oranje

160 x 600 pixels

Leaderbord 728 x 90 pixels

Leaderbord 728 x 90 pixels

Wide Skyscraper

160 x 600 pixels

Wide Skyscraper

160 x 600 pixels

Voorbeeld online banners

Hiernaast staan een aantal standaardformaten 
van online banners afgebeeld. Er is goed te 
zien hoe het logo wordt toegepast, met of 
zonder pay-off, afhankelijk van de boodschap.

Als het bannerfomaat dermate klein is dat de 
pay-off slecht leesbaar is, gebruik dan altijd  
het logo zonder pay-off.

t Naar inhoudspagina
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SOCIAL MEDIA

Socialmedia-profielfoto vierkant

Socialmedia-profielfoto lokaal 

vierkant

Socialmediapost vierkant

Socialmedia-videopost

Voorbeeld social media

Hiernaast staan een aantal standaardformaten 
van socialmediaposts afgebeeld. Er is goed te 
zien hoe het logo met pay-off wordt toegepast.

Als profielfoto op bijvoorbeeld Facebook/
Twitter kan het logo + pay-off worden gebruikt, 
geplaatst in een vierkant vlak.

Tips voor het maken van posts

Maak de post visueel niet te druk en zorg 
ervoor dat de boodschap/aanbieding duidelijk 
leesbaar is, ook als de post verkleind wordt op 
bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Sluit af met 
het logo + pay-off in een oranje balk.

Nieuwerkerk a/d IJssel
Straatnaam 12

Nieuwerkerk a/d IJssel

t Naar inhoudspagina
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Alle boodschappen
bezorgd door jouw

Bestel op Coop.nl

*  Gratis bezorging of ophalen bij aankoop van 4 of meer brunch of gourmet producten. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op coop.nl/boodschappen. Minimale orderwaarde €40,-

Als jij geen tijd hebt, maken wij  
die toch gewoon voor jou!
Je doet je boodschappen graag bij je eigen Coop. Omdat het  

lekker is, vers en vertrouwd. En altijd gezellig. Tenminste als je 

de tijd hebt. Komt het niet uit? Ben je te druk? Of heb je gewoon  

geen zin? Dan doen wij toch gewoon jouw boodschappen  

voor je. En bezorgen ze gratis* bij je thuis. Dat is naast lekker  

en vers, ook nog eens lekker makkelijk!

Geen tijd? Geen zin? Geen probleem!

Bestel op Coop.nl

Als jij geen tijd hebt, maken wij die toch gewoon voor jou!
Heb je geen tijd (of zin) om boodschappen te doen? Maar haal je wel graag de kwaliteit en het 

voordeel van jouw Coop in huis? Ga dan naar coop.nl en bestel wat je nodig hebt. Dan doen 

wij al jouw boodschappen en zetten ze voor je klaar. Haal op wanneer het jou uitkomt. Of zullen 

we ze gratis* bij je thuisbezorgen?! Gegarandeerd vers. Dat is lekker en lekker makkelijk!

GRATIS BEZORGD*

*Gratis bezorging of ophalen bij aankoop van een krat Heineken bier en minimale besteding van € 40,-. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op coop.nl/boodschappen.

GRATIS BEZORGD

*Gratis bezorging of ophalen bij aankoop van een krat Heineken bier en minimale besteding van € 40,-. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op coop.nl/boodschappen.

LOGO E-COMMERCE

Voorbeeld e-commerce-printuitingen

Voor e-commerce gelden dezelfde regels 
voor logo gebruik. Als extra toevoeging 
voor het logogebruik gebruik kan men voor 
e-commerce ook de afbeelding van de 
bestelbus gebruiken als ‘afsluiting’ van een 
uiting. Op deze manier kunnen we extra 
nadruk leggen op de bezorgservice. Zie de 
voorbeelden hiernaast. 
 
De bestelbus moet wel met een schaduw 
geplaatst worden, zodat de bestelbus niet 
gaat ‘zweven’ in de opmaak.

E-commerce-advertentie, staand

E-commerce-advertentie, liggendE-commerce abri

t Naar inhoudspagina
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TYPOGRAFIE

Gunplay
Een type kistletter dat zeer krachtig is. Een uniek en 
uitgesproken font dat zeer eigen is voor Coop. Deze 
wordt als heading gebruikt en heeft een informerende 
en navigerende functie. Altijd geheel in kapitaal.

Museo
Dit font is het vriendelijke tegenwicht van de zware 
Gunplay. Het heeft een mooie ronding en een klein 
schreefje. Daarnaast is dit font goed leesbaar en dus 
goed bruikbaar voor lange teksten. 

Dit font is er in vijf gewichten. De Museo 300 dient als 
basis en de 100, 500, 700 en 900 als (tussen)kopjes of 
andere manieren om iets te accentueren.

Let op! Museo 100 en 300 nooit gebruiken voor  
een uiting die op krantenpapier geplaatst wordt  
i.v.m dichtlopen.

A little sunshine
A little sunshine wordt gebruikt om eerlijk, 
ambachtelijk & vers te onderstrepen. Het gaat om 
vers en smaakinformatie zoals ‘vers uit de oven’, 
‘lekker mals!’ en ‘vol van smaak’. Dit font mag NIET 
gebruikt worden bij te lange teksten of bij teksten voor 
promotionele acties (bijvoorbeeld: een kaasschaaf bij 
een stuk kaas of een wintermuts bij 4 flessen cola). 
Gebruik hiervoor de Museo.

Let op! Dit font heeft altijd een spatiëring van 10 pt. 

GUNPLAY
0987654321 (.,:;!@#$%^&){ÅÄÅÅÁ} €
UT MO TEM FUGIATIBEA EX EOSTIO IL 
INIS AUT PERIS UNTO BEAQUAM, OD 
EST DOLORRUNT VOLO ODIS REMPOR.

Museo Museo 100
0987654321 (.,:;!@#$%^&){åäååá} €
Mo tem fugiatibea ex eostio il inis.

Museo 300
0987654321 (.,:;!@#$%^&){åäååá} €
Mo tem fugiatibea ex eostio il inis.

Museo 500
0987654321 (.,:;!@#$%^&){åäååá} €
Mo tem fugiatibea ex eostio il inis.

Museo 700
0987654321 (.,:;!@#$%^&){åäååá} €
Mo tem fugiatibea ex eostio il inis.

Museo 900
0987654321 (.,:;!@#$%^&){åäååá} €
Mo tem fugiatibea ex eostio il inis.

A little sunshine
0987654321 (.,:;!@#$%^&){åäååá} €
Ut mo tem fugiatibea ex eostio il inis aut peris unto beaquam, 
od est dolorrunt volo odis rempor.
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GUNPLAY HEADING

GUNPLAY HEADING

TYPOGRAFIE

Heading

Schrijfwijze heading:
- Volledig in kapitalen zonder punt erachter

Schrijfwijze subheading:
- Beginkapitaal-onderkast zonder punt erachter

Manieren om de heading te plaatsen:
1.  Met een oranje kader strak om de  

letters geplaatst. Zie A.
2.  In een oranje volvlak geplaatst en voorzien van  

een subheading. Zie B.

Een heading wordt idealiter in een oranje kader 
geplaatst. Headings in wit, font Gunplay.  
Subheadings wit, font Museo 700. Bodycopy buiten 
het kader met heading/subheading houden.

Don’ts

- Gebruik geen zwarte kaders. 
- Bodycopy opnemen in het oranje kader.
- Het kader afgeronde hoeken geven.

X

X

X

Breedte van 
de letter L = XX

X X

X

Don’ts

A

B

Eventuele subheading

GUNPLAY HEADING

GUNPLAY HEADING

Breedte van 
de letter L = X
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TYPOGRAFIE

Coop

Er zijn twee lettertypes om uit te kiezen voor  
heading gebruik. 

1. Gunplay 
2. Museo

Bij voorkeur witte tekst op een oranje vlak of 
oranje tekst op een witte achtergrond.
Gebruik het lettertype Gunplay altijd in kapitalen.

Gebruik je de Museo dan begint het woord  
‘Coop’ altijd met een kapitaal C. 
De ‘oop’ staat erachter in onderkast.

Let er bij het plaatsen van een apostrof op, 
in bijvoorbeeld een heading, dat deze juist  
geplaatst is. Zie het voorbeeld hiernaast.

COOP 

Coop 

COOP 

Coop 

ak je ’t versch

ak je ‘t versch

Juiste apostrof

Gunplay

Museo

Verkeerde apostrof
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Plaatsnaam
Straatnaam 12

Nieuwerkerk a/d IJssel
Straatnaam 12

Nieuwerkerk a/d IJssel
Straatnaam 12

Velp

LOGO + ADRESGEGEVENS

Hiernaast een voorbeeld van het logo + toevoeging  
van de lokale adresgegevens.

Regels
-  Vlak plaatsnaam + adres is maximaal 3 ‘X’ hoog
- Plaatsnaam + adres zijn maximaal zo breed als ‘Coop’
- Plaatsnaam in Museo 900, kleur: oranje
- Adresgegevens in Museo 500, kleur: oranje
- Eerst plaatsnaam, dan adresgegevens
- Plaatsnaam + adres centreren onder het logo

Don’ts
- Plaatsnaam + adres integreren in het logo
-  Plaatsnaam + adres links of rechts laten lijnen
- Plaatsnaam + adres in andere kleur dan oranje

X

X

X

X
MAXIMALE

HOOGTE

MAXIMALE
BREEDTE Voorbeeld Beachflag.

Uitzondering door  
afwijkend formaat.
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Plaatsnaam
Straatnaam 12

Nieuwerkerk a/d IJssel
Straatnaam 12

Nieuwerkerk a/d IJssel
Straatnaam 12

Velp

LOGO MET PAY-OFF + ADRESGEGEVENS

Hiernaast een voorbeeld van het logo + toevoeging  
van de lokale adresgegevens.

Regels
-  Vlak plaatsnaam + adres is maximaal 3 ‘X’ hoog
- Plaatsnaam + adres zijn maximaal zo breed als ‘Coop’
- Plaatsnaam in Museo 900, kleur: oranje
- Adresgegevens in Museo 500, kleur: oranje
- Eerst plaatsnaam, dan adresgegevens
- Plaatsnaam + adres centreren onder het logo

Don’ts
- Plaatsnaam + adres integreren in het logo
-  Plaatsnaam + adres links of rechts laten lijnen
- Plaatsnaam + adres in andere kleur dan oranje

X

X

X

X

X
MAXIMALE

HOOGTE

MAXIMALE
BREEDTE
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MERCHANDISE

Hiernaast een voorbeeld van het logo met pay-off 
voor bijvoorbeeld op een T-shirt.

Uitzondering op een volledig witte ondergrond
Als er op een witte ondergrond wordt gedrukt, dan 
kan het omgekeerde logo gebruikt worden.

Bestandsnaam van het omgekeerde logo:

Coop_logo_[kleur modus]_pay-off-omgekeerd.ai

Logo met pay-off op een wit T-shirt Logo met pay-off op een oranje 

T-shirt
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MERCHANDISE (LOKAAL)

Hiernaast een voorbeeld van het logo + toevoeging 
van de plaatsnaam voor bijvoorbeeld op een T-shirt.

Regels
-  Vlak plaatsnaam is maximaal 3 ‘X’ hoog
- Plaatsnaam is maximaal zo breed als ‘Coop’
- Plaatsnaam in Museo 900
- Plaatsnaam centreren onder het logo

X

X

X

X

Plaatsnaam

Nieuwerkerk a/d IJssel

MAXIMALE
HOOGTE

X-HOOGTE LIJNT  
AAN DE ONDERKANT  

VAN DE SWOOSH

MAXIMALE
BREEDTE

MAXIMALE
BREEDTE

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Voorbeeld op wit T-shirt

Voorbeeld op oranje T-shirt
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