
WAAROM?  
Met een aangepast ontwerp wil Toerisme Vlaanderen aan toerismediensten en hun partners een hou-
vast geven als ze op zoek zijn naar een geschikt pictogram voor de aanduiding van onthaalpunten. Dat 
kunnen zowel gespecialiseerde toeristische onthaalcentra als kleinere onthaalpunten zijn.

AANBEVELING 
Het gebruik van het nieuwe i-pictogram is niet verplicht, maar wel hoog aanbevolen. 
Hoe ruimer de verspreiding, hoe groter de herkenbaarheid voor de toerist.

WANNEER TOEPASSEN?  
Het is niet de bedoeling om de bestaande i-pictogrammen systematisch te vervangen. 

De toepassing is wel aanbevolen:
- bij nieuwe initiatieven;
- wanneer bestaande toepassingen aan vervanging toe zijn;
- bij toepassingen met een beperkte vervangingskost.

EEN NIEUW 
I-PICTOGRAM VOOR 
TOERISME



LETTERTYPE  
(ALTIJD IN KAPITALEN, GROOTTE AANPASBAAR)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FLANDERS ART SANS MEDIUM

ZELF AAN DE SLAG 
Toerisme Vlaanderen levert de formats aan waar een ontwerper of drukker zelf mee aan de slag kan. 
Als toerismedienst kun je zelf initiatief nemen voor de productie van borden, stickers, vlaggen, ...

ONDERTEKST PICTOGRAM

Gebruik de basisversie alleen in situaties waar 
er geen twijfel over kan bestaan dat verwezen 
wordt naar toeristische informatie/onthaal-
punten. 

Waar verduidelijking wel op zijn plaats is, kan je 
gebruik maken van de mogelijkheid om een onder-
tekst op te nemen, bijv. ‘infopunt toerisme’, ‘info 
tourism’, ‘tourist information’, ‘tourist info’, …

Toerisme Vlaanderen laat je als initiatiefnemer vrij  
in de keuze van je ondertekst. We bevelen wel aan 
om in een internationale onthaalcontext een En-
gelstalige ondertekst te gebruiken. Het opnemen 
van logo’s raden we af omdat dit de boodschap van 
het pictogram compliceert en voor de gebruiker 
geen toegevoegde waarde heeft. 

Leesbaarheid vanop afstand primeert!
In geval van langere tekst kan de tekst over twee 
regels worden gezet. In dat geval wel de esthetiek 
van de lengte/breedte verhoudingen respecteren.

Je vindt de nodige bestanden in het 
zip-bestand “toeristische i” op 
www.toerismevlaanderen.be:

- .eps: Adobe Illustrator
- .indd: Adobe Indesign cs6
- .idml: oudere versies Indesign
- .pdf: kan bewerkt worden in Illustrator
- .png / .jpg: digitaal gebruik

C 90 M 10 Y 80 K 10
R 35 G 127 B 82
HEX #237f52
PANTONE 7725 C
RAL 6032

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255
HEX #ffffff
RAL 9010

KLEURGEBRUIK

FORMAAT

30x30 cm (basisontwerp)
30x41 cm (ontwerp met ondertekst). 

Er werd nergens een afloop met snijlijnen voorzien, 
omdat een willekeurig formaat werd gebruikt. Met 
deze bestanden kan een ontwerper/drukker echter 
verder om de formaten aan te passen in functie van 
de beoogde toepassing.
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