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Lettertype

Geogrotesque Regular

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnop 

qrstuvwxyz 

0123456789

Geogrotesque Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnop 

qrstuvwxyz 

0123456789

Geogrotesque Bold

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnop 

qrstuvwxyz 

0123456789

Geogrotesque Italic

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnop 

qrstuvwxyz 

0123456789

Geogrotesque Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnop 

qrstuvwxyz 

0123456789

Geogrotesque Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnop 

qrstuvwxyz 

0123456789



Kleurgebruik

C 91

M 79

Y 62

K 97

Kleur van de tekst is afhankelijk 

van de vormgeving waarin het 

staat. 

Zo zijn kopjes altijd zwart, en 

tekst (meestal) grijs.

R 0

G 0

B 0

Kleurcodes

Het eerste ontwerp is altijd in zwart #000000

Vanuit dat ontwerp word gekeken wat het best werkt. 

De grijze tekst en kleurvlakken zijn daarom ook zwart 

in kleurcode maar hebben een lichtere dekking. 

Tekst 50% kleurvlakken 14%



MUSE
DESIGN

Logo en vignet

De naam Muse is de engelse vertaling van muze, de godin van 

creativiteit en inspiratie. Muse Design is een ontwerp bedrijf die zich 

richt op kunst en mode gerelateerde projecten. 

De minimalistische stijl die is gebruikt in zowel de huisstijl als het 

eerste ontwerp, het logo, is een kwestie van persoonlijke smaak. 



Visitekaartje

Ilona de Vries

Ilonadevries@muse.com

06 23682941

www.musedesign.com

photographer, ceo

020 5326868
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De minimalistische stijl word uiteraard bij het visitekaartje ook toegepast. 

Hierboven zijn twee ontwerpen gemaakt. Voor een liggend, een een staand 

visitekaartje. Elke werknemer zal op zijn visitekaartje zijn eigen naam en 

functie krijgen. 

www.musedesign.com

Ilona de Vries
photographer, ceo

Ilonadevries@muse.com

06 23682941

020 5326868
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Briefpapier

KVK

BTW

IBAN

36 83 42 50

NL91 ABNA 04 1716 4300

NL136844386L25
www.musedesign.com
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020 5326868

info@muse.com

Hartenstraat 5, 2020 WL Amsterdam

www.musedesign.com



Envelop

TNT Post

Port Paye

Pays-Bas

MUSE DESIGN

www.musedesign.com020 5326868THartenstraat 5, 2020 WL Amsterdam



Offerte
KVK

BTW

IBAN

36 83 42 50

NL91 ABNA 04 1716 4300

NL136844386L25

T

A

E

020 5326868

info@muse.com

Hartenstraat 5, 2020 WL Amsterdam

Amsterdam, 19 oktober 2014

Geachte heer Bosma, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vrijdag 16 oktober stuur ik uw deze op 
maat gemaakte offerte. 

Wanneer uw gebruikt maakt van onze dienst van grafisch vormgevers heeft u twee keuzes: losse 
ontwerpen zoals enkel een visitekaartje of een pakket waar een hele huisstijl word ontworpen.
In uw geval gaat het om een uniek logo waarin wij adviseren om pakket nr. 2 te nemen. 
Hier worden eerst schetsen gemaakt, 1 brainstormsessies gehouden en twee ontwerpen gemaakt. 
 

Pakket nr 2.            400,- 

- Brainstormsessie 
- Schetsfase (3 tot 5 schetsen)
- Uitwerking eerste keuze
- Kleurvarianten op het gekozen ontwerp
- Uitwerking en aanlevering in een compleet bestandsformatenpakket*.

Wilt u deze opdracht in werking laten gaan? Neem dan contact op met Muse Design via 
ilondevries@muse.com of telefonisch 020-5326868. 

Deze offerte is 30 dagen geldig.
Excl. 21% BTW tenzij anders 
vermeld. 

Met vriendelijke groet, 

Ilona de Vries
photographer, ceo

www.musedesign.com

hartenweg 5, 2020 WL Amsterdam
020 5326868
ilonadevries@muse.com
www.musedesign.com
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Brochure

Media Designers

These mulitaskers are available for all 

our services. 

Brainstorm sessions

In our brainstorm sessions we let our 

creative minds on the lose. It's a place 

where every individual can express 

themselves and talk about their ideas.

About us

Muse Design is a multimedia company 

which offers a variation of services for 

fashion and art related individuals or 

companies. 

We find it important to create timeless 

products that lives beyond the season. 

We work together with our customer to 

create products which representate their 

work and visions on a unique way. 

Our services

Photography

Graphic Design

Video Editing

Webdesign

Video editing

Webdesign

Images and sound

comes together 

under the hands 

of our passionate 

video editors. 

We're focused on 

quality, whether 

it is a corporate 

movie or a short 

sneak previews, 

Nowadays every individual and especially company 

needs their own website. It's our way to representate 

ourself and our work. Your website should show your 

personality, and that is where we pay attention. 

With your vison and our creativity we make it happen.

Your vision

Our creativity

info@muse.com

06 23682941

www.musedesign.com

020 5326868
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Get inspired at one of our channels. 

Contact

Facebook

Twitter

Instagram

Tumblr

YouTube

Photography These pictures include 

fashion editorials, individual 

projects and art related 

work.

Graphic Design

Everything 

is design. 

Therefore we try to 

achieve to make the 

impossible possible. 

Make all your thoughts 

visible using sketches, 

moodboards and have a 

little fun with it. 

Binnenzijde spreadVoor, achter en binnenblad



Website AboutMuse Design is 

and multimedia 

company which 

offers a varia-

tion of services 

for fashion 

and art related 

individuals or 

companies. 

We find it 

important to 

create timeless 

products that 

lives beyond the 

season. 

We work to-

gether with our 

customer to 

create products 

which represen-

tate their work 

and visions on a 

unique way. 

Our services

Photography

Graphic Design

Video Editing

Webdesign

Work

photography

graphic design

video editing

webdesign



Muse Design


