
Leesbaarheid
Kwaliteit
Kleurgebruik
Afbeelding

Op de volgende punten
CHECK NU JE  EIGEN LOGO

Logo checklist



De gebruikte letters zijn duidelijk en goed leesbaar, 
ook als het logo klein word afgebeeld
Het lettertype is niet te dun of te ‘creatief’ 
De afbeelding en tekst zijn goed in verhouding tot elkaar
De letters kloppen qua vorm
De letters lopen niet door elkaar heen

Uiteraard wil je een creatief en bijzonder
lettertype gebruiken voor je logo, 
zodat deze opvalt tussen alle andere logo’s. 
Maar let er wel op dat het niet teveel kermis word.
Als je een verkeerd lettertype gebruikt, 
kan je bedrijf als onprofessioneel en goedkoop
overkomen, wat natuurlijk niet je bedoeling is.

maar elkaar juist versterken.

Het belangrijkste is dat een lettertype goed
leesbaar is, ook als een logo klein afgebeeld word.
De tekst en de eventuele afbeelding in je logo,
moeten goed op elkaar afgestemd zijn. 
Het één moet het ander niet overheersen, 

Daarnaast moet de vorm van de letters
kloppen, geen in elkaar gedrukte of teveel
uitgerekte letters. Ook de ruimte tussen 
de letters moet goed in verhouding zijn.

Hoe staat het met de leesbaarheid van jouw logo?



Hoe is de basis van je logo?
Heb je het misschien zelf gemaakt? 
Dan heb je je logo waarschijnlijk 
alleen in .jpg en .png formaat. 
Je logo is dan opgebouwd uit pixels, 
je kan het dan niet vergroten zonder dat
het beeld ‘korrelig’ word. 
Als je het logo vooral voor het web gebruikt
is dat prima maar als je 
het ook voor print of drukwerk wilt
gebruiken is dat vaak niet voldoende, dan
heb je een ander bestand nodig.

Als je het logo door een Grafisch Vormgever
hebt laten maken, 
dan heb je waarschijnlijk ook
vectorbestanden (.eps/.ai) gekregen. 
Deze bestanden zijn uitermate geschikt
voor drukwerk en kunnen oneindig groot
gemaakt worden. 

Wil je meer informatie over verschillende
soorten bestanden, 
dan kan je deze hier downloaden.

Mijn logo is superscherp
Ik kan mijn logo groter maken zonder dat 
de kwaliteit verloren gaat
Ik heb de gebruikelijke bestandsformaten
(.eps/.ai/.pdf/.png/.jpg)

Wat is de kwaliteit van jouw logo?

https://www.dropbox.com/s/drsnvajeiw0gy75/Design%20by%20Tessa%20-%20Uitleg%20bestandsformaten.pdf?dl=0


Kleurgebruik kan je logo maken of breken.
Sommige kleuren passen (onverwachts) 

heel erg mooi bij elkaar 
terwijl andere kleuren 

vreselijk bij elkaar vloeken. 
Om te kijken of de kleuren die jij 
in je hoofd hebt bij elkaar passen, 

kan je op deze site kijken. 
 
 

Kleuren wekken bepaalde emoties op. 
Kies dus niet alleen voor de kleur 

die je zelf mooi vind 
maar vraag jezelf af 

wat je wilt uitstralen als bedrijf. 
Teveel kleur in een logo 

maakt een logo minder herkenbaar. 
Probeer maximaal twee kleuren 

te kiezen en laat deze kleuren ook op 
je website en andere uitingen terugkomen 

om herkenbaarheid te creëren.
 
 

Heb je inspiratie nodig? 
Neem hier eens een kijkje.

 

De kleuren van mijn logo passen goed bij elkaar
Mijn logo gebruikt niet onnodig veel kleuren
De kleuren passen bij de boodschap van mijn bedrijf

En de kleuren van jouw logo? kloppen die een beetje?

https://color.adobe.com/nl/create/color-wheel/
https://colorhunt.co/


De afbeelding ziet er niet goedkoop uit
De afbeelding is niet van Google gekopieerd, 
maar speciaal voor mijn bedrijf gemaakt, dus uniek
De afbeelding is niet standaard, 
maar onderscheidend in mijn branche
De afbeelding benadrukt de boodschap van mijn bedrijf 
en brengt het juiste gevoel over
Ik gebruik al een favicon voor mijn website

Een logo kan bestaan uit alleen tekst, uit tekst 
en een afbeelding of alleen uit een afbeelding. 
Een afbeelding gebruiken in een logo 
is een goed idee als het een unieke en passende
afbeelding is, die de boodschap van je bedrijf
versterkt. Een illustratie van Google geplukt zonder
toegevoegde waarde komt niet professioneel over 
en kan je beter weglaten. Een afbeelding kan ook
gebruikt worden als Favicon voor je website. 
Dit is zo’n klein plaatje dat je vaak links van een
websitenaam in de url-balk ziet staan. Bij mij is dat de
Letter T (met een H erin verwerkt) uit mijn logo. 

Voordelen van een Favicon:
» je site is beter te herkennen in een favorietenlijst 
» maakt je website herkenbaar
» maakt jouw website makkelijker terug 
  te vinden tussen alle geopende tabbladen

Gebruik jij een afbeelding in je logo? 
En hoe ziet die eruit?



Heb je veel punten kunnen afvinken? 
Dan is je logo prima in orde, niets meer aan doen!

 

Twijfel je toch over je logo? 
Stuur je logo naar info@designbytessa.nl 

voor een Logo Quick scan. 
Ik zal je logo voor je beoordelen en een vrijblijvend advies geven. 

 
 

Wil je misschien toch een heel nieuw logo, 
kijk dan hier voor meer info.

www.designbytessa.nl | info@designbytessa.nl

http://www.linkedin.com/in/tessavanderhooft
http://www.facebook.nl/designbytessa.nl
https://www.instagram.com/designbytessa.nl/
http://www.designbytessa.nl/logo-ontwerp
http://www.designbytessa.nl/

