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Reglement Huisstijl Koksijde 
Binnen de communicatiestrategie van de gemeente Koksijde hoort een huisstijl. 

Een stijl die past met de moderne en bedrijvige gemeente die Koksijde is. Het logo, het label, de 

vaste kleuren, hetzelfde lettertype, … dragen allemaal bij tot een mooie, uniforme visuele stijl. 

Door deze richtlijnen te respecteren wordt Koksijde steeds meer (h)erkend en vergroot haar 

naambekendheid. Als we praten over Koksijde hebben we het over de vier kernen die binnen de 

gemeente vallen: Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen. 

Hieronder vindt u enkele richtlijnen over het gebruik van het sponsorlogo & label. 

Hoe ziet de huisstijl er uit? Een beknopte handleiding 

Kleuren (enkel basiskleur gebruiken) 
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Samenvatting huisstijlregels 

Volledige huisstijl 
Drukwerk moet volledig in de huisstijl, wanneer het over een gemeentelijk initiatief 

gaat. 

Dus: blauw vlak, K in het midden met horizontale witte lijn, label links bovenaan, 

titels in het lettertype ITC Avant Garde Gothic, enz. 

Vb. affiche voor een expo die de dienst Cultuur organiseert. 

 

Sponsorband 
Gemeentelijke diensten die een eigen identiteit hebben, gebruiken een sponsorband. 

Vb. drukwerk van de bibliotheek, het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, NAVIGO - 

Nationaal Visserijmuseum, c.c. CasinoKoksijde, Gemeenteschool Koksijde, 

Gemeenteschool Oostduinkerke, de Westhoekacademie en de Brandweer. 

 

Waarom 

Sommige entiteiten in de gemeente behouden een eigen stijl. Ze hebben een sterke eigen identiteit 

en dienen zich ook zo te profileren bij hun publiek. Aangezien ze toch een onderdeel vormen van de 

gemeentelijke organisatie – de gemeente aldus de inrichtende macht is – moet de herkenbare 

huisstijl toch aanwezig zijn. In dit geval wordt gewerkt met een sponsorband. Een kwaliteitslabel dat 

zegt: ’mogelijk gemaakt & goedgekeurd door de gemeente Koksijde’. 

  



6 

 

Sponsorlogo 
Voor extern drukwerk, gesteund of gesponsord door de gemeente 

Waarom moet het sponsorlogo gebruikt worden? 

De gemeente besteedt jaarlijks belangrijke budgetten aan investeringen, festiviteiten, verenigingen, 

projecten, … zonder dat de gebruiker of de inwoners daarvan op de hoogte zijn. Met het oog op een 

sterkere profilering en een grotere herkenbaarheid wil de gemeente het vermelden van haar 

(correcte) sponsorlogo verplichten. 

Wie moet het sponsorlogo gebruiken? 

Organisatoren en/of verenigingen die sponsoring of jaarlijkse subsidies ontvangen van de gemeente 

Koksijde dienen het logo op een correcte manier op al hun communicatiemiddelen te vermelden 

(affiches, flyers, uitnodigingen, brieven, …). 

Extern drukwerk, gesteund of gesponsord door de gemeente 

In alle andere gevallen is het voldoende om het logo te plaatsen volgens de huisstijlregels. 

Vb. Op de affiche voor de expo die georganiseerd wordt door de Orde van de Paardenvisser moet 

dus enkel het K-logo geplaatst worden, met het fascinerende label. 
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Hoe wordt dit reglement opgevolgd? 
Er dient steeds een proefdruk van affiche / uitnodiging / flyer, … overgemaakt te worden aan de 

dienst Communicatie, Onthaal & Protocol Koksijde zodat nagaan kan worden of het logo op een 

correcte manier in beeld wordt gebracht. 

Mogelijke sancties indien het reglement 

niet wordt opgevolgd 
Indien de gemeentelijke herkenbaarheid niet wordt toegepast dan kan het college van burgemeester 

en schepenen en/of de VVV – Toerisme beslissen om de ondersteuning geheel of gedeeltelijk terug 

te vorderen en de toekomstige ondersteuning in vraag te stellen. 

Bewaking van misbruik 
Organisaties of verenigingen die het K-logo gebruiken zonder toestemming, het logo in een andere 

vorm gieten of misbruiken zullen hierover aangesproken en desnoods vervolgd worden. Het K-logo 

werd op 11 mei 2009 officieel gedeponeerd als merk zodat inbreuken hierop gerechtelijk 

gesanctioneerd kunnen worden. 

Huisstijlcontrole, advies en verdere info 
Dienst Communicatie, Onthaal en Protocol, Gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

maarten.vandenbroucke@koksijde.be - 058 53 34 61 en 

diensthoofd ilse.chamon@koksijde.be - 058 53 34 05 

Website www.koksijde.be/huisstijl 
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