
 
Deze checklist staat op www.managementsupport.nl 

Huisstijllingo 
Zodra je je op huisstijlgebied begeeft, vliegen je direct allerlei grafische termen om 
de oren. Hieronder vind je de belangrijkste: 
 

• AI-bestand: �AI� staat voor: Adobe Illustrator. Omdat je afbeeldingen als 
zogenaamde vectoren opslaat (dit zijn een soort formules), zijn ze zonder 
kwaliteitsverlies te vergroten, of schaalbaar zoals dat heet. 

• Bitmap: wordt ook wel rasterafbeelding genoemd. Het is een digitale 
afbeelding opgebouwd uit pixels. Het nadeel is dat deze afzonderlijke pixels 
als blokken zichtbaar worden bij uitvergrotingen. 

• Branding: het opbouwen van een merkbeleving. 

• CMYK: de afkorting staat voor Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart). Dit 
kleursysteem wordt vooral gebruikt voor drukinkten. 

• Corps: in de typografie wordt lettergrootte aangeduid met de term corps. Het 
corps wordt meestal uitgedrukt in punten. 

• EPS-bestand: de afkorting EPS staat voor Encapsulated PostScript. Dit 
bestandstype wordt veel gebruikt om afbeeldingen met allerlei grafische 
informatie zonder verlies te kunnen uitwisselen met andere software. 

• HEX: dit is afkomstig van Hexadecimaal en heeft betrekking op kleurgebruik 
voor internetpagina�s. Hexcodes zijn te herkennen doordat ze met een �#� 
(hekje) beginnen. 

• Interlinie: is een ander woord voor regelafstand.  

• Kapitalen: hoofdletters.  

• Onderkast: kleine letters. Vroeger werd nog gedrukt met loden letters, en de 
kleine letters werden altijd onderin de letterkast gedaan. Vandaar de naam 
�onderkast�. 

• PMS: de afkorting staat voor Pantone Matching System. Dit is een 
kleurcoderingssysteem dat in de grafische branche standaard is, zoals RAL-
kleuren dat zijn voor de verfbranche. 

• Prepress: slaat op al het werk dat verricht wordt voor er gedrukt kan 
worden. 

• RGB: de afkorting staat voor Rood, Groen en Blauw. Dit kleursysteem kent 
slechts 256 kleurcombinaties (van 0 tot en met 255), evenveel als een monitor 
kan weergeven. 

• Vectorafbeelding: dit is een computerafbeelding die aan de hand van een 
formule wordt gemaakt. Hierdoor kan een vectorafbeelding onbeperkt worden 
vergroot zonder dat de pixels zichtbaar worden meevergroot. 

 

 
 
 


