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Dit is het huisstijlhandboek van Restart. De huisstijl 
van Restart wordt hier zoveel mogelijk uitgelegd en er 
wordt getoond wat wel en niet mag. Onder het kopje 
logo vind je bijvoorbeeld welke kleur logo je bij welke 
achtergrond moet plaatsen en of het beeldmerk met of 
zonder woordmerk mag worden weergeven. 

Het huisstijlhandboek is ontworpen door Lars Smet-
sers. Ook de visuele identiteit van Restart is volledig 
ontworpen door Lars Smetsers. 

Het concept
Restart is een restuarant dat zich binnenkort zal 
bevinden op Strijp-S in Eindhoven. Het gebouw waar 
Restart in zit heeft drie verdiepingen: het restaurant, 
een workshop area en een moestuin. Het merendeel 
van de etenswaren die in het restaurant worden geser-
veerd worden geplukt uit de moestuin. 

Restart staat voor terug gaan naar de tijd. De tijd waar 
we zelf nog onze groente kweekte. Dit concept zal 
altijd in ieder ontwerp als een rode draad er doorheen 
lopen. Bij dit concept hoort ook het hieronder genoem-
de slogan.

Restart is gericht op Urban Farming, dit is dus het 
boerenleven naar de stad brengen. Dit doet Restart 
doormiddel van de moestuin op het dak. Urban Far-
ming zorgt ook voor het ontstaan van sociale connec-
ties. 

“Be part of the start”
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Nick

Katelyn

Dylan

PERSONA
De drie persona’s die hier rechts met afbeelding omschreven zijn, zijn de soort per-
sonen die we voor Restart als doelgroep hebben. De doelgroep houdt van natuur en 
is voor gezond eten. Ze hebben allemaal een sociaal beroep en houden van vakan-
tie. De leeftijd van de doelgroep zit tussen de 25 en 30 jaar. Ze wonen in de buurt 
van de natuur, zodat ze veel kunnen wandelen. Ze zijn sociaal voor hun werk, maar 
in hun vrije tijd vinden ze het wel leuk om iets zelfstandig te doen. Hieronder staan 
de persona’s uitgewerkt in woorden.

Nick van den Kreen

Katelyn Gralen

Dylan Kazen

Nick is 35 jaar oud en woont in Gouda in een gehuurd appartement. Hij is een ruim-
telijk vormgever. Hij verdient €2000,- per maand. Nick rijdt rond in milieuvriendelijke 
Lexus CT-serie 200. Hij heeft een vriendin, een dochter van 6 jaar oud en een zoon 
van 8 jaar oud. Als Nick vrije tijd heeft is hij te vinden in het Groene Hart om te wan-
delen. Hij doet als sport klimmen. Op vakantie klimt Nick ook en kampeerd hij in de 
bergen met zijn familie. Nick stemd op de politieke partij de D66. Nick vind het ook 
leuk om in zijn vrije tijd een puzzel te maken. Hij geeft ook altijd geld aan collecten.

Katelyn is 30 jaar oud en woont in Arnhem in een gehuurd appartement. Ze is een 
Reisbureaumedewerker en verdient €1900,- per maand. Ze werkt felxibel, omdat ze 
getrouwd is en een kind heeft van 3 jaar en een baby van 6 maanden oud. Ze rijdt 
in een Toyota Yaris Hybrid, omdat deze auto een van de milieuvriendelijkste per-
soonauto’s is. Ze houdt ervan om tijdschriften te lezen en wandelen met de familie of 
alleen. Ze doet aan Tennis. Katelyn stemd altijd op de politieke partij PvdD.

Dylan is 25 jaar en woont in Appeldoorn in een rijtjeshuis. Hij is een reisleider en 
verdient €2300,- per maand. Hij rijdt in een Peugeot 2008 SUV, met deze auto gaat 
hij vaak naar de veluw om daar te wandelen met zijn hond. Dylan heeft een relatie, 
maar geen kinderen. Hij doet aan atletiek en is donneur bij het WNF en geabbon-
neerd op de National Geographic. Hij vindt het leuk om boeken over de natuur te 
lezen. Hij stemd op de politieke partij GroenLinks. Dylan eet altijd milieuvriendelijk. 
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LOGO

Het logo van Restart bestaat uit de naam Restart en een wortel. In de kleuren groen en oranje. Deze kleuren zijn 
gekozen verwegen de wortel in het logo. Het lettertype Helvetica Neue LT Std 66 Medium Italic is gebruikt voor 
het woordmerk in het logo.

Restart staat voor terug gaan naar de tijd waar we nog groente kweekte. De Engelse vertaling van opnieuw 
beginnen is ook restart, vandaar de naam Restart. Het woordmerk gaat door het beeldmerk heen, omdat het 
terug gaat in de tijd. Om het woordmerk dynamisch te maken is het in Italic getypt.

Het logo bestaat ook uit vier lagen net zoals het gebouw, waar Restart zich in bevindt. De eerste laag (het groen 
op de wortel) staat voor de kassen boven op het gebouw waar de groente wordt gekweekt die in het restaurant 
te vinden zijn. De tweede laag (het eerste oranje gedeetle van de wortel) staat voor de workshop area. De derde 
laag (restart woordmerk) staat voor het restaurant. De vierde laag (het onderste gedeelte van de wortel) staat 
voor de grond waarop het gebouw staat. 

Waarom een wortel?
Er zijn natuurlijk meerdere redennen waarom de wortel 
is gekozen als beeldmerk. De wortel is een groente  
die door de V.O.C. naar Nederland overgebracht is 
vanuit Iran. Eerst was de wortel nog niet oranje. De 
wortel werd in Nederland gekruist tot dat de wortel de 
oranjekleur kreeg van het Huis Oranje-Nassau. Daarom 
is de oranje wortel een duidelijk iets van Nederland.

Aangezien Restart zich in Nederland bevindt en de 
groente die er wordt gegeten alleen maar in Nederland 
groeibaar is, is de wortel een perfecte groente om 
Restart te vertegenwoordigen. De wortel groeit ook het 
hele jaar door en kan al in Januari worden gezaaid. De 
wortel kan door het jaar heen gewoon rauw worden 
gegeten. Een mooi product vor in de moesttuin op het 
dak.

Het beeldmerk moet altijd samen met het woordmerk worden weergeven. Het woordmerk mag wel los worden weergeven. Bij een transparante, 
oranje of groene achtergrond wordt het diapositieve logo gebruikt. Het zwart-wit logo wordt toegepast als de achtergrond heel erg druk is. Het 
kleur logo wordt toegepast op alle achtergronden, behalve een transparante, oranje, groene of drukke achtergrond. Het logo mag nooit op zijn 
kop worden weergegeven. De kleuren van het logo moeten altijd Pantone 151 C (oranje) en Pantone 363 C (groen) zijn.

Logo diapositiefLogo kleur Logo zwart-wit
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WOR TEL SA LA DE MET SI NAAS AP PEL EN HO NING Ingrediënten:

2 bosjes peen
1 stuks sinaasappel
4 theelepels vloeibare 
honing
4 eetlepels olie
2 eetlepels sesamzaad

Smaakmakers:
Zout
Peper

Keukengerei:
Keukenmachine (rasp)
Dunschiller
Sinaasappelpers
Garde
Schaal
Koekenpan
Theelepels
Eetlepels

Schil 2 bossen peen met een dunschiller en rasp de penen grof (in de keukenmachine). Rasp de 
oranje schil van 1 sinaasappel en pers de vrucht uit. Klop in een schaal het sinaasappelsap met 
de -rasp, 4 tl vloeibare honing, 4 el olie en zout en (versgemalen zwarte) peper naar smaak tot 
een dressing. Rooster 2 el sesamzaadjes in een koekenpan lichtbruin, laat even afkoelen. Schep 
de dressing door de wortels en strooi er de sesamzaadjes over.

Het raspen van de bos peen kan ook gedaan worden doormiddel van een blender, maar dan 
moet je de stukjes peen wel heel kort in de blender laten zitten. Je moet het niet te lang in de 
blender laten zitten, omdat het nog stukjes wortel moeten zijn. 

Bijgerecht

4 personen

245 kcal

10 min. bereiden

Berijden

Informatie

TYPOGRAFIE SPREAD KOOKBOEK

Voor de koptekst gebruiken we het lettertype Helvetica Neue LT 
Std 65 Medium

Voor een subkop gebruiken we het lettertype Helvetica Neue LT 
Std 66 Medium Italic

Voor de bodytekst gebruiken we het lettertype Helvetica Neue LT 
Std 45 Light

De typografie van Restart is erg neutraal. De rationele schreeflozen lettergroep is de lettergroep die Restart gebruikt als typografie. De reden dat we gekozen hebben voor 
deze lettergroep is, omdat het woordmerk in het logo van Restart ook met dit lettertypen is getypt. Het lettertypen (letterfamilie) van Restart is Helvetica Neue. Helvetice is 
een rationeel schreefloos lettertype. Ook is dit lettertype is niet gebonden aan tijd dus het kan voor zowel vroeger als nu, Restart staat voor het heden naar het verleden te 
brengen en de reis daarnaar toe omvat geen tijd. De inhoud van het kookboek bestaat uit bijna alle gerechten die we in het restaurant verkopen. De warme dranken die Restart in zijn restaurant aanbiedt, worden niet in het 

kookboek getoond. De rest van de gerechten en koude dranken wel. Het kookboek begint met een voorwoord, inhoudsopgave en inleiding, daarna zullen alle voorgerechten 
worden omschreven. Na de voorgerechten komen de bijgerechten. Na de bijgerechten komen de hoofdgerechten, daarna de nagerechten en bijna alle koude dranken. 

De vormgeving van het kookboek is erg vergelijkbaar met de vormgeving van het huisstijlhandboek. De achtergrond van de pagina’s zijn bruin, wit of groen.  En aan de rech-
terzijde staan de ingrediënten met een meestal oranje achtergrond. De tekst op een pagina met een bruin of groene achtergrond is voornamelijk wit. De tekst aan de rech-
terzijde op het gedeelte met de oranje achtergrond staat altijd in het wit. De tekst mag nooit in het zwart staan, dit mag alleen bij een witte achtergrond gebeuren. Bij ieder 
recept staat de informatie met dezelfde iconen. Het enige icoon dat afwisselt is het icoon dat aangeeft wat voor soort gerecht het is. Ieder gerecht heeft zijn eigen icoon.

De inhoud

De vormgeving
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AFFICHE APP
De campagne waar het affiche op is gebaseerd staat 
voor “be part of the start”. In het affiche wordt door-
middel van een scheiding te maken het het nu en het 
heden getoond. De linkerkant was vroeger, wanneer 
we nog onze eigen groenten plukten. De rechterkant 
is in het heden, we maken nu onze handen niet meer 
vies voor een worteltje. Aan de rechterkant zie je scho-
nen wortels en aan de lnkerkant vieze wortels. Links 
onderin staat nog wat informatie over het de openings-
tijden van Restart, de website en het adres. 

De app voor het restaurant Restart blijft bij het standpunt terug in 
de tijd gaan, terug naar de tijd dat we groente zelf kweekte. Er zijn 
verschillende dingen die app kan. De app beschikt over de vol-
gende functies: aanmelden, contact, FAQ, homepage, instellingen, 
live view, locatie, menu, menukaart, registreren, reserveren en een 
splashscreen.

De aanmeldfunctie zit in de app zodat we via Facebook meer 
mensen kunnen informeren over onze app en ook om het reser-
veren makelijker te maken. Je kan je aanmelden via facebook of 
gewoon met een emailadres.

De menukaart functie in de app 
is eigenlijk een verkleinde versie 
van het kookboek van Restart. 
De gerechten die zichtbaar zijn 
in de menukaart zijn de meest 
geserveerde gerechten van 
de week. Dit wordt dus iedere 
week aangepast. De recepten 
worden niet getoond van de 
gerechten. Ook wordt er niet 
getoond hoeveel er van de 
verschillende ingrediënten in 
zitten, wel de ingrediënten zelf.

Het reserveren in de app is 
erg vernieuwend in vergelijking 
met andere horeca apps. Bij 
de Restart app kan je namelijk 
aangeven op welke plek je wilt 
zitten in het restaurant. Ook het 
aantal personen kan je aange-
ven. Ook kan je aangeven wat 
voor stoelen je wilt, dit is baby- 
en gehandicaptvriendelijk. Het 
reserveren gaat via je account.

De live view van de moestuin 
zorgt ervoor dat je het gevoel 
krijgt dat je zelf in de moestuin 
werkt. De live view is een 360 
graden camera op het dak van 
Restart in het midden van de 
moestuin. De camera werkt op 
zonne-energie, dit is namelijk 
beter voor het milieu. In de 
toekomst kunnen de live views 
worden vermeerderd.

Het affiche moet niet op te grote billboards komen, 
want dan is de informatieve tekst niet meer leesbaar. 
Ook is het niet slim om het billboard langs een weg 
te zetten waar alleen maar voorbij rijdende auto’s het 
zien, de tekst die op dit affiche wordt getoond is te 
lang voor een snelle bekijker. De beste locatie voor dit 
billboard is in een stad, op een plek waar voetgangers 
vaak langs komen gelopen. Natuurlijk zou het perfect 
zijn om het midden in het winkelcentra te doen en dat 
het billboard ook lampen heeft zodat het s’avonds na 
het winkelen ook zichtbaar is. De reden hiervoor is dat 
het billboard dan opvalt voor vermoeide klanten die net 
hebben gewinkeld en wel toe zijn aan wat gezonds. 

De plaatsing

Reserveren

Menukaart

Live view
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ANIMATED BANNER DIGITALE NIEUWSBRIEF
De animated banner van Restart, moet de aandacht van de kijker trekken. Het andere doel van de banner is om het concept van Restart te laten zien. Het concept laten we 
zien door echt te benadrukken hoe we aan het eten komen en hoe wij daarmee om gaan. Eerst pakt dus een hand de wortel, dus het eten, uit de grond (moestuin). Dan ma-
ken wij het eten klaar en daarna wordt de wortel, dus het eten, op een mooi bord geserveerd door een ober. De wortel die in de animated banner wordt gebruikt, is dezelfde 
wortel van het logo van Restart. De maat van de banner is de beste maat die bij deze animated banner past, een skyscrapper zou totaal niet mogelijk zijn met het concept 
van de huidige animated banner.

De digitale nieuwsbrief is er om personen, die zich voor 
de nieuwsbrief hebben aangemeld, te informeren over 
het nieuws rond om Restart. De nieuwsbrief hier links 
toond de eerste versie. Het template van de nieuws-
brief is heel eenvoudig en om dit template te wijzigen 
tot een versie zoals hier links wordt afgebeeld heb je 
alleen maar Photoshop nodig. In de template staan de 
lagen die niet bewerkt mogen worden opslot, de lagen 
die bewerkt mogen worden hebben een rode kleur. 

De digitale nieuwsbrief kan op ieder mail programma 
worden weergeven. De vormgeving van de templa-
te is vooral geïnspireerd door de app om een mooie 
duidelijke rode draad door de ontwerpen heen te laten 
lopen. Maar wij kunnen beter zeggen groene draad.

Op deze nieuswbrief wordt vooral iets gezegd over de 
app, het kookboek en over het nieuwe filiaal. Natuurlijk 
zit er ook link naar de Play Store om de app te down-
loaden en een link naar het internet voor de website.


