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het e� ect van 
  lettertypes in je huisstijl

Welke effect moet jouw lettertype tot stand brengen?
Lettertypes verschillen in stijl van stevig tot luchtig, van persoonlijk tot zakelijk en van zwierig tot 

strak. Het is belangrijk dat de uitstraling van het lettertype in de huisstijl van je bedrijf overeenkomt 

met de identiteit van jouw bedrijf. 

Lettertypes (fonts) ondersteunen je boodschap en 

de stijl waarin je communiceert. Elke letter heeft 

zijn eigen karakter. Letters kunnen rond zijn of juist 

zwierig, stevig en compact, puntig, dun, open of 

dicht. Afhankelijk van je dienstverlening kun je een 

bijpassend lettertype kiezen. 

Een bedrijf dat betonnen platen maakt voor de 

woningbouw, kiest voor een robuust lettertype. Een 

advocatenkantoor zoekt meer een strak en zakelijk 

lettertype. En werk je met mensen, dan wil je vast 

een vriendelijke uitstraling. Wil je het nu eens hele-

maal anders doen dan je concurrenten, dan kan het 

juist goed zijn om iets te kiezen dat zich helemaal 

onderscheid in de markt. Denk aan Apple. 

Fonts uitproberen
Er zijn heel veel letterstypes te vinden. Je kunt letter-

types kopen of gratis op internet vinden. De gratis 

varianten zijn vaak minder mooi als het gaat op woordspatiëring en niet alle fonts mogen zomaar 

worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Let dus op de licenties. Om eens te spelen met 

verschillende lettertypes, kun je kijken bij Google webfonts (gratis). Deze letters zijn speciaal gemaakt 

voor internet en dus geschikt voor je website. Handig is dat je je eigen bedrijfsnaam kunt intypen om 

te zien of het lettertype wel bij je past. Andere gratis fonts vind je op www.whatthefont.com, 

www.dafont.com en www.1001freefonts.com. Mooie websites om naar lettertypes te zoeken zijn 

www.fontshop.com of www.myfonts.com (beide verkopen fonts). 

Eenvoud is kenmerk van het ware
Overdaad schaadt en zo is het ook bij fonts. Voor je huisstijl heb je maximaal 2, hooguit 3 letter-

types nodig. Kies het lettertype van je logo niet te dun. Zorg ervoor dat de bodyteksten lekker lees-

baar zijn en dat lettertypes onderling mooi bij elkaar matchen. 
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