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Kleurgebruik zoals het logo 
nu. Paars als krachtige kleur 
voor de koppen en social 
media iconen. Groen wordt 
spaarzaam gebruikt, oa in de 
referenties.
Grijs met een zweempje 
paars als ondersteuning.



h2 The quick brownfox jumps 
over the lazy dog 

h2 Tussenkop

Sidebar kopje

Sidebar kopje

H3 THIS IS A SUBSECTION

h4 — This is a section subtitle

h1 Sketch Typography
Introtekst. Museo Sans Rounded, 18px. This is a collection of 

symbols for quickly mocking up web applications, created 

by your friends at Bohemian Coding and released under the 

MIT license. This an introduction text. It has a fixed size, and 

a custom line height, so you can experiment with it.

Mauris lacinia porta faucibus. Fusce eu est ac eros vulputate mollis in 

ac felis. Aenean commodo scelerisque mi sed imperdiet. Donec at 

hendrerit nisi, eget vestibulum nisi. Sed sit amet magna luctus, facilisis 

erat quis, sagittis ligula. Aenean dignissim velit quis leo consequat 

ultricies. Proin quis pretium justo. Vestibulum at eros nisl. Fusce 

lobortis erat ante, eu cursus sapien molestie at. Pellentesque placerat 

ante diam, et euismod lacus dictum vel. Phasellus vitae sollicitudin mi.

In pulvinar eleifend convallis. Suspendisse elit erat, venenatis eget 

ullamcorper ut, laoreet iaculis nisl. Sed porta, felis id rhoncus aliquet, 

quam ipsum pellentesque metus, in sodales quam nunc vitae risus. 

Quisque in venenatis massa. Phasellus neque risus, ornare quis nisl 

ultricies, ullamcorper consectetur orci.

Suspendisse rhoncus orci odio, id faucibus ipsum tincidunt nec. Ut 

eget ante sit amet justo volutpat convallis vitae et augue. Phasellus 

sagittis cursus fermentum.

Platte tekst: 16px. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Cras dapibus vulputate diam eu pretium. Mauris elit orci, ultricies 

id fermentum vel, porta et eros. Vestibulum condimentum lectus in 

convallis feugiat. Sed vulputate fringilla felis. Aliquam ut arcu et dui 

feugiat scelerisque eu quis diam. Mauris sit amet blandit. Phasellus 

condimentum libero vel velit auctor, sit amet tincidunt velit varius.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras dapibus 

vulputate diam eu pretium. Mauris elit orci, ultricies id fermentum vel, 

porta et eros. Vestibulum condimentum lectus in convallis feugiat. Sed 

vulputate fringilla felis. Aliquam ut arcu et dui feugiat scelerisque eu 

quis diam. Mauris placerat congue dui sit amet blandit. Phasellus 

condimentum libero vel velit auctor, sit amet tincidunt velit varius.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Cras dapibus vulputate diam 

eu pretium. Mauris elit orci, ultricies id 

fermentum vel, porta et eros. Vestibulum 

condimentum lectus in convallis feugiat. Sed 

vulputate fringilla felis. Aliquam ut arcu et 

dui feugiat scelerisque eu quis diam. Mauris 

placerat congue dui sit amet blandit. 

Phasellus condimentum libero vel velit 

auctor, sit amet tincidunt velit varius.

Mauris lacinia porta faucibus. Fusce eu est ac 

eros vulputate mollis in ac felis. Aenean 

commodo scelerisque mi sed imperdiet. 

Donec at hendrerit nisi, eget vestibulum nisi. 

Sed sit amet magna luctus, facilisis erat quis, 

sagittis ligula. Aenean dignissim velit quis leo 

consequat ultricies. Proin quis pretium justo. 

Vestibulum at eros nisl. Fusce lobortis erat 

ante, eu cursus sapien molestie at. 

Pellentesque placerat ante diam, et euismod 

lacus dictum vel. Phasellus vitae sollicitudin 

mi.
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“Typography is the craft of endowing 
human language with a durable visual 
form.”



Dit is de indeling van de 
home-pagina.
Van boven naar beneden:

- logo + menu, het menu 
blijft zichtbaar bovenaan de 
pagina als je gaat scrollen.

- foto over de hele breedte. 
Met daarin een tekst.

- 4 keer een dienst dmv 
iconen

- blokje actueel met 
doorverwijzing naar een 
pagina of een algemen tekst.
+ mailchimpblokje en social 
media buttons

- footer met daarin info over 
en dan een lijstje met 
categorieen van blogs
+ contact gegevens.



Dit is een vervolgpagina.
Van boven naar beneden:

- logo + menu, het menu 
blijft zichtbaar bovenaan de 
pagina als je gaat scrollen.

- foto over de hele breedte. 
Met daarin een tekst.

- content van de pagina + 
zijbalk. In de zijbalk staan de 
social media buttons + 
mailchimp + een referentie 
die bij de pagina hoort.

- footer met daarin info over 
en dan een lijstje met 
categorieen van blogs
+ contact gegevens.



http://www.pixellove.com/preview-ios-icons

Dit is een grote icons-
bibliotheek. Daar kunnen we 
veel vinden in dezelfde stijl. 
Zit hier iets tussen dat je 
aanspreekt?
Ik vind de eenvoud en de 
heldere lijnen heel mooi.
De lijnen zijn in dikte nog 
aan te passen en van kleur te 
veranderen zodat ze zeker 
goed overkomen op een 
gekleurde achtergrond.

Kosten van het gebruik van 
de icons zijn € 25 voor alle 
icons.

Iconen voor de 4 
diensten die je levert:
Advies
Training
Coach
Interim



Dit zijn 3 foto’s uit dezelfde serie. Ze vormen een mooi geheel en een warme achtergrond.
Je kunt er nog een tekst in zetten. 
De schermen van telefoon, tablet en laptop kunnen we vullen met een screenshot van social media. 
Ik heb nu nog de lage resolutie versie gebruikt, vandaar de Istock-letters in het beeld.
Kosten per foto zijn € 24,-
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