
Zonnegarant

Stijlgids



Het Zonnegarant merk

Het is belangrijk dat onze merkingrediënten altijd correct 
gebruikt worden.

Één van de belangrijkste manieren om vertrouwen en 
herkenbaarheid te bewaken is consistentie over alle 
platformen waar Zonnegarant verschijnt.

Daarom vragen we u met klem om loyaal te zijn aan onze 
look & feel en om deze richtlijnen te gebruiken voor alle 
communicatie waar Zonnegarant in verschijnt.

Zelf gebruiken we altijd de ‘u’-vorm als we onze klanten 
aanspreken. Dit is beleefd en past bij een degelijke 
bedrijfsvoering.

Bedankt!
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Het Zonnegarant logo

Ons logo is het belangrijkste ingrediënt. De compositie is altijd: het icoon links en de naam rechts.

Verander nooit de oriëntatie van het logo (het icoon en de naam). Gebruik ook nooit alleen de naam zonder het icoon als logo.

Zonnegarant Zonnegarant

Zonnegarant
Stijlgids



Kleurgebruik

Kleuren dienen met precisie te worden gebruikt. Zorg dat u altijd de exacte kleurcodes aanhoudt.

Gebruik zoveel mogelijk de primaire kleuren (in de vierkante blokken). Voor contrast gebruikt u de kleuren daaronder.
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Zonnegarant
Oranje

R 233 G 123 B 20
Hex #E97B14

Zonnegarant
Blauw

R 0 G 109 B 155
Hex #006D9B

Zonnegarant
Groen

R 108 G 155 B 29
Hex #6C9B1D

Zonnegarant
Rood

R 214 G 20 B 20
Hex #D61414

R 247 G 181 B 8
Hex #F7B508

R 255 G 218 B 0
Hex #FFDA00

R 0 G 145 B 206
Hex #0091CE

R 0 G 118 B 255
Hex #00B4FF

R 131 G 188 B 32
Hex #83BC22

R 157 G 219 B 51
Hex #9DDB33

R 236 G 10 B 10
Hex #EC0A0A

R 252 G 7 B 7
Hex #FC0707



Lettertypen

We gebruiken 2 lettertypen: Montserrat voor de headers en Open Sans voor de body tekst.

Voelt u zich vrij de headers in grootte te variëren. Houd ze echter altijd in dezelfde dikte.
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Zonnegarant
Houtskool

R 58 G 58 B 58
Hex #v

Zonnegarant
Grijs

R 119 G 119 B 119
Hex #777777

Headers
Font: Montserrat
Dikte: Semi bold

Body
Font: Open Sans
Dikte: Regular



Iconen

We gebruiken meerdere iconen om de unieke kenmerken van ons product te schetsen. Voor de iconen gebruiken we de kleur Zonnegarant houtskool.
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Onafhankelijk inzicht

Uw fabrikant vertelt hoe uw 
zonnepanelen het doen. Wij tonen 
hoe ze het móeten doen.

Prestatie-alarm

Presteren ze ondermaats? Wij 
signaleren problemen direct en 
helpen u actie te ondernemen.

Online geregeld

Zonnegarant verbindt via het 
internet met uw zonnepanelen. U 
bent binnen een minuut online.

Aanmelden

U meldt u aan. Dit is gratis, 
snel en eenvoudig.

Verbinden

We verbinden via het internet 
met uw omvormer.

Gewaarborgd

Wij bewaken de prestaties van 
uw panelen.

Voordelen Aansluiten
Prestatie-alarm

U ontvangt een prestatie-alarm
zodra uw panelen onderpresteren.

Tips

U ontvangt mogelijke oplossingen
voor het probleem.

Hulp

U kunt contact opnemen
met ons netwerk van installateurs.

Alarm



Belangrijke iconen

Deze iconen bevatten belangrijke boodschappen en proberen we altijd op de voorgrond te krijgen van onze communicatie.
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De installateur
We gebruiken de installateur met 
de das om te illustreren dat onze 
installateurs te vertrouwen zijn.

Het zegel
We gebruiken het zegel als variatie 
op ons merklogo om te illustreren 
dat wij achter het waarborg staan.



Hoe werkt het?
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Prestaties van uw panelen 
en panelen in de buurt.

KNMI Weerdata Slimme rekenmodellen en 
datawetenschappers

Inzicht in prestaties

PRESTATIERAPPORT

Gemiste opbrengst

+ +



Zonnegarant

Vragen? Mail support@zonnegarant.nl


