
Logo Design Vragenlijst

Om uw project succesvol te laten verlopen heb ik wat achtergrondinformatie over u, 
over uw bedrijf en over uw visie nodig. 
Ik verzoek u daarom deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen.

Wanneer u het formulier hebt ingevuld hoeft u alleen op ‘verzenden’ te klikken, het wordt dan
automatisch per email naar mij toe gestuurd.

Uw volledige naam

Bedrijfsnaam, 
achtergond & korte omschrijving
van diensten.

Telefoonnummer

Projecttype

Design deadline

Is de deadline flexibel?

Huidige website URL
(indien beschikbaar)

                           

   Erwin van Wingen  |  www.netsitez.nl  |  erwin@netsitez.nl



Op welke manier 
onderscheidt uw bedrijf 
zich van uw concurrenten: 

Wat is de exacte naam
die in het logo moet
worden gebruikt:

Wat is de tagline / payoff,
en moet die ook in het logo:

Zijn er specifieke afbeeldingen
die in uw logo moeten
worden verwerkt:

Welke kleuren hebben 
de voorkeur:

Welke eigenschappen
moeten met het logo
worden benadrukt:

Wat is de boodschap die
aan de markt moet worden
overgebracht:

                                  

   Erwin van Wingen  |  www.netsitez.nl  |  erwin@netsitez.nl



Waar gaat uw nieuwe logo                           Print
gebruikt worden:                                         Web

Wie zijn uw belangrijkste
concurrenten (websites):

In welk opzicht moet 
uw logo anders zijn dan
dat van uw concurrenten:

Zijn er logo’s die u 
bijzonder aanspreken en waarom?
Voeg indien mogelijk een link toe.

Uw project budget:
(voor het logo)

Heeft u ook visitekaartjes,
briefpapier e.d. nodig?

Wilt u deze als één prijs 
in de offerte?

Uw project budget:
(voor het hele pakket)

   Erwin van Wingen  |  www.netsitez.nl  |  erwin@netsitez.nl



Wat is uw doelgroep?
zo specifiek mogelijk.

Hoe wilt u dat uw klant
zich u herinnert?

Hoe gaat uw logo primair 
gebruikt worden?
(visitekaartjes, website, T-shirts)

Omschrijf het ontwerp dat
u in gedachten heeft. 
vul alle informatie in
die nuttig kan zijn.

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het opsturen door middel van de ‘verstuur’ knop.
Een pop-up scherm zal verschijnen en uw default emailprogramma zal worden geopend.

U kunt het formulier ook printen en als attachment emailen naar: erwin@netsitez.nl

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
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