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Dit brandbook bevat regels en richtlijnen voor de visuele identiteit van de Van Mossel Automotive Groep. Het is bedoeld als 
naslagwerk en handleiding voor gebruikers, designers en developers. Door een aantal heldere kaders te schetsen kan de visuele 
identiteit op een correcte wijze worden toegepast. Het doel van dit brandbook is het creëren van eenheid in alle communicatie 
uitingen, zowel intern als extern. Dit brandbook is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven 

worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
 

Toestemming gebruik
Producten of uitingen welke niet opgenomen of afgebeeld zijn in dit brandbook dienen, alvorens gepubliceerd, geproduceerd 

of gereproduceerd te worden, eerst de goedkeuring te krijgen van de afdeling Marketing van de Van Mossel Automotive Groep. 
Zonder deze toestemming mag geen enkel item op welke wijze dan ook gebruikt, geproduceerd of gepubliceerd worden.

 

Van Mossel Automotive Groep
Afdeling Marketing  |  Biesbosweg 14  |  5145 PZ Waalwijk

T: +31 416 82 07 00  |  E: ontwerp@vanmossel.nl
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Het merk
Van Mossel is met zijn vestigingen ruim 
vertegenwoordigd in België, Duitsland, 
Frankrijk, Luxemburg en Nederland 
en is merkdealer van een scala aan 
toonaangevende merken. 

De kernactiviteiten bij Van Mossel 
Automotive Groep zijn onder te verdelen 
in drie verschillende disciplines, te 
weten Autobedrijven (merkdealers en 
occasions), Schadeherstelbedrijven en 
Leasebedrijven. Daarnaast heeft Van Mossel 
nog diverse aanvullende diensten zoals 
financieringen, verzekeringen, fleet diensten, 
bedrijfswageninrichting, carrosseriebouw en 
belettering. 

Het merk Van Mossel is een paraplumerk 
waaronder verschillende disciplines vallen. 
Onze belofte is: voor mobiliteit, voor 
iedereen. Dit doen wij onder andere door 
scherpe prijzen en persoonlijke service te 
bieden. 
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Waarden
Kernwaarden
Van Mossel heeft haar identiteit vastgelegd 
in zogenaamde kernwaarden. Deze 
kernwaarden beschrijven de principes van 
waaruit wordt gewerkt, de eisen waaraan 
medewerkers moeten voldoen en de manier 
waarop men wil omgaan met klanten. Het 
betreft zeven kernwaarden.

Merkwaarden
De merkwaarden laten direct zien voor de 
klant waaraan Van Mossel te herkennen 
is, wat onmiskenbaar Van Mossel is én ze 
bepalen hoe we de dingen doen.

Huisstijl elementen

Kernwaarden

Merkwaarden

GASTHEERSCHAP RESULTAATGERICHT MVOKLANTGERICHTGEDREVEN ONDERSCHEIDEND EERLIJK EN OPEN

FAMILIAIR TROTS DIRECTPROFESSIONEELDICHTBIJ GASTVRIJ BETROUWBAAR

GASTHEERSCHAP RESULTAATGERICHT MVOKLANTGERICHTGEDREVEN ONDERSCHEIDEND EERLIJK EN OPEN

FAMILIAIR TROTS DIRECTPROFESSIONEELDICHTBIJ GASTVRIJ BETROUWBAAR

GASTHEERSCHAP RESULTAATGERICHT MVOKLANTGERICHTGEDREVEN ONDERSCHEIDEND EERLIJK EN OPEN

FAMILIAIR TROTS DIRECTPROFESSIONEELDICHTBIJ GASTVRIJ BETROUWBAAR

GASTHEERSCHAP RESULTAATGERICHT MVOKLANTGERICHTGEDREVEN ONDERSCHEIDEND EERLIJK EN OPEN

FAMILIAIR TROTS DIRECTPROFESSIONEELDICHTBIJ GASTVRIJ BETROUWBAAR
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Logo
Het Van Mossel logo is het belangrijkste 
onderdeel van de Van Mossel-identiteit. 
Het wordt gebruikt voor alle 
merkcommunicatie en zorgt voor directe 
herkenning en eenduidige uitstraling van het 
merk. Daarom moet het consistent ingezet 
worden. 

Er is één logo, in twee kleurvarianten. 
Aan het gebruik van het logo zijn regels 
verbonden. Het logo mag niet vervormd 
worden. Het logo staat altijd vrij en mag 
nooit op een gekleurde ondergrond 
geplaatst worden. Ook de verhouding
van het logo ten opzichte van de ondergrond 
staat vast.

Huisstijl elementen

Primair logo

Secundair logo
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Logo
richtlijnen
Vrije ruimte
De vrije ruimte is het gebied rondom het 
logo dat vrij moet blijven van tekst en 
afbeeldingen. De impact en leesbaarheid 
van het logo zal afnemen als het te dicht bij 
tekst en afbeeldingen wordt geplaatst.
Hiernaast staat de minimaal vereiste vrije 
ruimte om de zichtbaarheid te waarborgen 
en duidelijkheid te geven over de gewenste 
positie. We benadrukken dat het hier niet 
gaat om de ruimte ten opzichte van de 
kantlijn of rand, maar ten opzichte van 
andere afbeeldingen/logo’s.
 
Minimale grootte van het logo
Technisch gezien kan het logo zo groot 
gemaakt worden als gewenst. De minimale 
afmetingen staan hiernaast genoemd.

De vrije ruimte is de hoogte van de “M” in het logo.

De minimale breedte van het logo is = 15 mm

15 mm

Huisstijl elementen
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Pay-off
De pay-off is kort, positief en krachtig. Het 
geeft meer context aan de merknaam, laat 
zien op welke doelgroep we ons richten en 
versterkt de identiteit.

De pay-off mag als geschreven tekst worden 
gebruikt, zonder de toevoeging ‘Van Mossel’. 
Bij een opgemaakte uiting, wordt de pay-
off altijd gebruikt in combinatie met het 
logo en in een vaste verhouding tot elkaar. 
Het wordt altijd in kapitalen geschreven. 
Daarnaast wordt het altijd cursief 
geschreven om het verschil ten opzichte van 
de logo’s van bedrijfsonderdelen te duiden.

Huisstijl elementen
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Logo gebruik
Het logo is altijd aanwezig in elke 
uiting. Tevens kent elke uiting (zoals een 
advertentie) als vaste waarde een zwarte 
balk aan de onderzijde met daarin rechts 
uitgelijnd het logo. Het logo en de balk 
staan in een vaste verhouding tot elkaar. 
De logobalk is uitsluitend voorbehouden 
aan het logo en hierin mag niets anders 
geplaatst worden.

Verhouding logo tot de balk: 40%
Verhouding logobalk tot de rest van de 
uiting: 10-15%

Huisstijl elementen
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Uitstraling
Hier volgen een aantal voorbeelden om een 
indruk te krijgen.

Huisstijl elementen
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Huisstijl elementen
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Huisstijl elementen

Alle voertuigen worden door de autobedrijven voorzien van een Van Mossel kentekenplaathouder. Bijvoorbeeld: Van Mossel Ford 
voorziet alle voertuigen van een Van Mossel Ford-houder. Met uitzondering van vreemd merk auto’s, deze worden voorzien van een 
neutrale Van Mossel-houder met hierop het merk.
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Huisstijl elementen
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Huisstijl elementen
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Huisstijl elementen
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Sponsoring
Het sponsorlogo voor online en offline 
vermeldingen bestaat uit de tekst “Van 
Mossel” op een zwarte ondergrond. De 
zwarte ondergrond en “Van Mossel” 
hebben een vaste verhouding tot elkaar 
zoals hiernaast weergegeven. Het logo en 
andere sponsoruitingen zoals bijvoorbeeld 
beeldschermen en spandoeken zijn op te 
vragen via ontwerp@vanmossel.nl.

Sponsorlogo

Voorbeeld hekbanier

Huisstijl elementen
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Kleuren
Het corporate kleurpalet bestaat uit de twee 
kleuren van het logo: zwart en wit. Deze 
kleuren worden in alle uitingen prominent 
toegepast.

Secundair kleurenpalet
Wanneer het gebruik van de twee 
basiskleuren niet toereikend is, kan er 
gebruik worden gemaakt van het secundaire 
kleurenpalet. Deze kleuren zijn goed te 
combineren met het primaire kleurenpalet.
 
Tertiaire kleurenpalet
De tertiaire kleuren worden gebruikt 
als bijvoorbeeld achtergrondkleur voor 
presentaties, kleur voor knoppen of iconen. 
De tertiaire kleuren zijn afgeleid van de 
primaire en secundaire kleuren.
 
Het is belangrijk om een gevoel van 
hiërarchie, evenwicht en harmonie 
te behouden bij het gebruik van het 
kleurenpalet. Dit zorgt ervoor dat het geheel 
niet te complex en rommelig wordt.

Primaire kleuren Secundaire kleuren

Tertiaire kleuren

Huisstijl elementen

80% 60% 40% 20% 10%

CMYK:  70/50/50/100
RGB:  0/0/0 
WEB:  #000000
RAL: 9005

CMYK:  0/0/0/0 
RGB:  255/255/255 
WEB:  #ffffff
RAL: 9010

CMYK:  3/33/100/3
RGB:  239/175/0 
WEB:  #efaf00
PMS:  7409C
RAL: 1021
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Lettertype
Het lettertype wat gebruikt wordt is Bliss 
Pro. Deze schreefloze letter straalt sobere 
strakheid uit, leest vlot en is stijlvol. Bliss Pro 
is geschikt voor het gebruik in kopteksten 
maar ook zeer goed bruikbaar voor langere 
teksten. Door kapitaal af te wisselen met 
onderkast ontstaat er een dynamiek die bij 
het merk past.

Voor office, e-mail en internet
Voor alle overige uitingen (gebruik in Word, 
Excel, Powerpoint, e-mail en op de website) 
worden de teksten gezet in Calibri. De 
teksten worden bij voorkeur gezet in een 
lettergrootte van 11 pt. Voor kopregels, 
tussenkopjes en dergelijke mag daar van 
afgeweken worden.

The quick brown fox jumps over the lazy dog | BlissPro extra light 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!?@§#$%ˆ&*()±_–+-÷=[];\,./{}:|<>̀ ˜€≠“”‘’æ«≤≥

The quick brown fox jumps over the lazy dog | BlissPro extra light italic 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!?@§#$%ˆ&*()±_–+-÷=[];\,./{}:|<>̀ ˜€≠“”‘’æ«≤≥

The quick brown fox jumps over the lazy dog | BlissPro heavy 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!?@§#$%ˆ&*()±_–+-÷=[];\,./{}:|<>`˜€≠“”‘’æ«≤≥

The quick brown fox jumps over the lazy dog | Calibri light 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!?@§#$%ˆ&*()±_–+-÷=[];\,./{}:|<>̀ ˜€≠“”‘’æ«≤≥

The quick brown fox jumps over the lazy dog | Calibri bold 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!?@§#$%ˆ&*()±_–+-÷=[];\,./{}:|<>̀ ˜€≠“”‘’æ«≤≥

Huisstijl elementen

Voor office, e-mail en internet
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Schrijfwijzer
De richtlijnen voor de schrijfwijzer hebben betrekking op de 
typografische behandeling van tekst. Van Mossel Automotive 
Groep wil ook hiermee eenduidig voor de dag komen. 
Commerciële uitingen kunnen hierop een uitzondering vormen 
gezien rekening moet worden gehouden met huisstijlen van de 
diverse automerken.

Voorkeurspelling
Gebruik de officiële voorkeurspelling (www.onzetaal.nl).

Woordafbrekingen
Beperk het aantal woordafbrekingen. Getallen, namen en 
plaatsnamen worden aan het eind van de regel niet afgebroken 
maar verplaatst naar de volgende regel. Ook het laatste woord 
op een pagina wordt niet afgebroken. Start een nieuwe zin nooit 
met een woord aan het einde van een regel. De naam Van Mossel 
of Van Mossel Automotive Groep mag nooit afgebroken worden.

Alinea’s
Een nieuwe kolom begint niet met de laatste regel van de vorige 
alinea. In dit geval minimaal twee regels aan het begin van een 
nieuwe kolom plaatsen. Eindig een kolom niet met de eerste regel 
van een nieuwe alinea. Ook in dit geval minimaal twee regels 
aan het einde van een kolom plaatsen. Een alinea nooit met één 
woord op een regel eindigen maar met minimaal twee woorden.

Eenduidigheid in schrijfwijze, correcte spelling en de juiste 
weergave van namen en afkortingen, dragen bij aan de 
professionaliteit en kwaliteit bij Van Mossel Automotive Groep.

Aanspreekvorm
De algemene aanspreekvorm is ‘u’, met uitzondering van het 
gebruik in social media. Daar spreken we over ‘je’ of ‘jij’. 

Noteer e-mailadressen in kleine letters; hetzelfde geldt voor 
internetadressen. Gebruik voor opsommingstekens een ronde 

bullit (•) of dwarsstreepje (-); schrijf het eerste woord met een 
Hoofdletter, plaats niets achter elke opsomming en eindig niet 
met een punt.

Notering contactgegevens
Adresgegevens vermelden we achter elkaar d.m.v. een zgn. 
sluisteken: | Het mag echter ook onder elkaar vermeld worden 
wanneer de ruimte daarom vraagt, zonder tussenkomma of 
sluisteken: Adres 10a | 1234 AB Plaats (bij voorkeur formele 
benaming, dus bijvoorbeeld: ‘s-Hertogenbosch)

Telefoonnummers worden op de internationale wijze geschreven 
wanneer er een mogelijkheid bestaat dat deze ook digitaal 
gebruikt (kunnen) worden,  maar dan altijd zonder de 0: T: +31 
12 345 67 89 of T: +31 416 82 00 70 (driecijfer-netnummer en 
viercijfer-netnummer) M: +31 6 12 34 56 78

Het e-mail- en webadres worden volledig in kleine letters 
geschreven: E: info@vanmossel.nl  |  I: www.vanmossel.nl

Notering financiële gegevens
IBAN: NLxx RABO xxxx xxxx xx  |  BIC: RABONL2U
BTW: NL123456789B01  |  KvK: 12345678 (let op: bovenstaande 
cijfers en letters zijn fictief; het gaat om het format)

Url
De url schrijven we altijd voluit. Niet-commerciële uitingen: 
www.vanmossel.nl. Commerciële uitingen: www.vanmossel.nl. 
Indien de url aan het einde van een zin wordt geplaatst, plaatsen 
we een afsluitend leesteken om de zin af te sluiten.

Notatie bedragen
€ 1  |  € 1,50
€ 100  |  € 100,50
€ 1.000  |  € 1.000,50

Tijd notatie
Om 08.00 uur  |  Vanaf 08.00 uur
Van 08.00 – 11.00 uur  |  Van 08.00 t/m 11.00 uur

Afkortingen/speciale woorden
BTW met drie hoofdletters, zonder puntjes. B.V. (zoals bij Van 
Mossel Shared Services B.V.), mét puntjes. Exclusief wordt 
afgekort met vier kleine letters en een punt: excl. Vermeld 
de groepsnaam zoveel mogelijk als ‘Van Mossel Automotive 
Groep’. Spreek altijd over de groep als entiteit, dus: Van Mossel 
Automotive Groep is dit jaar weer gekozen als...., en niet: De 
Van Mossel Automotive Groep is dit jaar weer gekozen als... We 
spreken over ‘medewerkers’ (niet: ‘personeel’ of ‘werknemer’).

Naamsvermelding
Noteer afdelingsnamen altijd met een hoofdletter, bijvoorbeeld: 
afdeling Marketing

Bedrijfsonderdelen
Hoofdonderdelen van de Groep: we benoemen 
de kernonderdelen als zijnde; “Autobedrijven”, 
“Schadeherstelbedrijven”, “Leasebedrijven” en Overkoepelende 
diensten”. Ook deze volgorde is leidend in teksten. 

Gebruik ‘Van Mossel Automotive Groep’
Wanneer de groep als geheel wordt bedoeld, schrijven we 
‘Van Mossel Automotive Groep’. We verwijzen hiermee naar 
de juridische entiteit. Alle bedrijfsonderdelen, inclusief de 
onderdelen met een eigen identiteit (bijvoorbeeld DirectLease, 
J&T Autolease) vallen hieronder. We schrijven ‘Van Mossel’ als 
we het merk bedoelen. Hieronder vallen alle bedrijfsonderdelen 
met de naam ‘Van Mossel’ erin.

Huisstijl elementen
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Van Mossel Automotive Groep 
Biesbosweg 14 | 5145 PZ WaalwijkStationary

De stationary bestaat uit een reeks aan 
items zoals bijvoorbeeld briefpapier, 
enveloppen en visitekaartje zoals hiernaast 
weergegeven. De complete stationary is op 
te vragen via ontwerp@vanmossel.nl.

Van Mossel Automotive Groep I, II en III B.V.  Biesbosweg 14  |  5145 PZ Waalwijk  |  T: +31 416 82 07 00
Van Mossel Autoschade Groep B.V.  Biesbosweg 16  |  5145 PZ Waalwijk  |  T: +31 85 273 80 55
International Car Lease Holding B.V.  Kraaivenstraat 4  |  5048 AB Tilburg  |  T: +31 13 820 07 00

Van Mossel Automotive Groep 
Biesbosweg 14 | 5145 PZ Waalwijk

Van Mossel Automotive Groep
Biesbosweg 14
5145 PZ Waalwijk
M: +31 6 10 20 30 40 
E: arno.autoverkoper@vanmossel.nl 
I: www.vanmossel.nl

Arno Autoverkoper
V E R KO O PA D V I S E U R

Huisstijl elementen

C4 envelop

Visitekaartje

Briefpapier

C5 envelop
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Toepassing 
diensten en 
formules
Van Mossel Automotive Groep bestaat 
onder andere uit merkdealers van diverse 
automerken en biedt daarnaast ook 
ondersteunende diensten en verschillende 
formules. Alle activiteiten worden 
uitgevoerd onder hetzelfde merk, met 
dezelfde merkbelofte en merkwaarden. Dit 
leidt tot een sterkere marktaanwezigheid 
en een optimale synergie van 
marketinginspanningen. De diensten en 
formules moeten altijd beginnen met het 
woord ‘Van Mossel’.  Het logo bestaat altijd 
uit het woord ‘Van Mossel’ en de naam van 
de dienst. Hiernaast worden ze vernoemd.

Huisstijl elementen

Onderstaande onderdelen hebben geen eigen logo, maar zijn ‘labels’ 
onder de formule Van Mossel Occasions.
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Beeldgebruik
Fotografie en video zijn dragers van de 
visuele identiteit en daarmee een belangrijk 
onderdeel van de huisstijl.
 
Licht, kleur en dynamiek
De huisstijl heeft richtlijnen voor de stijl van 
beeldmateriaal. Het thema van deze stijl 
is (zon)licht. Dit thema is afgeleid van de 
accentkleur geel. Een Van Mossel-afbeelding 
is herkenbaar aan de bepalende rol van 
(zon)licht, het warme kleurenpalet en de 
dynamische compositie in een beeld. Er 
wordt gebruik gemaakt van echte mensen. 
Naast de algemene beeldstijl, gelden voor 
sommige bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld 
DirectLease) eigen stijlen of accenten in de 
beeldstijl.

Voor ieder type fotografie gelden andere 
richtlijnen. Op de volgende pagina’s staan 
richtlijnen voor de meest voorkomende 
soorten fotografie.

Huisstijl elementen




