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Keuze huisstijl & motivatie  

Keuze 

De gekozen huisstijl is gebaseerd op een eigen ontwerp. De ontwerp-wireframe is 

terug te vinden in de assets. 

Motivatie  

Deze huisstijl, gebaseerd op een eigen ontwerp, weergeeft alle opgelegde teksten in 

een simpele structuur. De informatie wordt zoveel mogelijk onder elkaar geplaatst. 

Deze opmaak zorgt ervoor dat de gebruiker zo weinig mogelijk toetsen of andere 

navigatiestructuren hoeft te gebruiken om de nodige gegevens te bekomen. 
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Moodboard  

Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel. Een 

moodboard gaat verder waar marktonderzoek stopt. Een moodboard is een 

marketingtool, welke gericht is op het verkopen van het uitgebeelde concept, idee, 

gedachte of gevoel.”  
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Kleurschema 

Gebruikte kleuren 

Een kleurschema is samengesteld op basis van de huisstijl (= enkele kleuren uit de 

gegeven huisstijl + grijswaarden + licht- en donkervariaties) 

 

 

 

Swatches 

Om het gebruik van kleuren binnen photoshop makkelijker te maken kunnen kleuren 

opgeslagen worden in swatches/stalen. Op deze manier moeten kleuren, die 

herhaaldelijk gebruikt worden, niet continue manueel ingesteld worden. 
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Typografie 

Keuze lettertypes 

Op aanraden van canva (https://www.canva.com/font-combinations/), werd gezocht 

naar een passend lettertype bij het gekregen font: “Roboto”. 

 

 

 

 

Gebruikte lettertypes: 

Roboto - http://www.dafont.com/roboto.font  

- Light 

- Regular 

- Medium 

- Bold 

- Black 

Lato - https://www.fontsquirrel.com/fonts/lato  

- Bold 
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Grid  

Om een design te garanderen dat uitlijning bevat, werd gebruik gemaakt van een 

grid/raster van hulplijnen. De instelling van deze hulplijnen worden weergeven in 

onderstaande afbeeldingen. Naar gelang het design werd de opstelling van deze 

hulplijnen aangepast. 

 

website 
 

 

mobile & tablet 
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Inspiratie- en paternlijst 

Inspiratielijst:   

Er zijn niet bepaald specifieke sites waar het design op gebaseerd is. De meeste inspiratie 

kwam uit UI-patterns. 

 

Paternlijst:   

In de patternlijst staan alle GUI-elementen die toegepast werden in het design. 

 

- NAVIGATIE 

 
http://www.calltoidea.com/nav/  

 

- TESTEMONIALS 

 
http://www.calltoidea.com/testimone/ 

 

- FOOTER 

 
http://www.calltoidea.com/footer/ 
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- CONTACT FORM 

 
http://www.calltoidea.com/contact/  

 

- SUBSCRIBE FORM 

 
http://www.tech-mantra.net/subscribe-newsletter-box-free-psd-download/  
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Opmerkingen voor development  

- Feature Hover 

Als er met de muis wordt gehovert over een kenmerk van het product, verschijnt er een 

deel van de afbeelding. Samen vormen ze één geheel. Standaard, zonder dat de muis 

binnen het gebied staat zijn er geen afbeeldingen zichtbaar. 

 
Feature Hover 1 

 

 

 
Feature Hover 2 

 

 

 
Feature Hover 3 

 
Feature Hover 4 
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- Products Hover 

Als er met de muis wordt gehovert over een product, verschijnt er gedetailleerde info. 

Standaard staan alle 3 de producten wazig in de achtergrond.  
 

 
Producten zonder Hover 

 
Product1 Hover 

 

Product2 Hover 

 

Product3 Hover 
 

- Fout bij formulier 

Als er gegevens ontbreken of incorrect ingevuld zijn op een formulier, verschijnt volgende 

foutmelding: 

 
Normaal Formulier 

 
 

Formulier met fout(en)  
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- Buttons: Hover & click 

Buttons die op een sectie staan met een donkere achtergrond veranderen, bij het hoveren, 

naar een witte achtergrond met zwarte tekst. Bij het klikken krijgen ze een grijze tint 

(#999999). Deze buttons zijn allemaal in hetzelfde lettertype(Lato Bold, 25px) en van 

dezelfde grootte (48pxX223px). 
Buttons die staan op een witte sectie krijgen bij het hoveren een zwarte achtergrond. 

Tekstkleur en lettertype blijven gelijk(Lato bold 25px). Bij het klikken krijgt de knop een 

witte achtergrond met een zwarte rand en zwarte tekst. 

 

Regular 

 

Hover 

 

Click 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht  

In de “ASSETS”-map staan alle nodige materialen om de pagina te bouwen. Hier staan 

onder andere de gebruikte lettertypes onder “Fonts”, en alle afbeeldingen in vector- of 

PNG-formaat, onder “Pictures”. Binnen de PNG-map staan alle afbeeldingen in 3 

verschillende resoluties (Regular, @2x  & @3x). De map “Tekst” bevat alle nodige teksten en 

bij wireframes staan de 3 design-afbeeldingen van de simpele structuur. 

 

Specs 

Op onderstaande link staat het online design-document met de nodige specs/specificaties 

van hoe het design is opgebouwd. Bij de specs zijn er voorbeelden van code te vinden die 

geïnterpreteerd kunnen worden in HTML en CSS. 
https://app.zeplin.io/project/5919c88dcebfa50a301cdbf0/screen/5919ca33571077f53
368f384   
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Testing 

Om te garanderen dat elke gebruiker de webpagina kan besturen, ongeacht de visuele 

beperkingen, worden er een aantal tests uitgevoerd. Deze test zorge dat de ontwerper een 

beeld krijgt, van hoe de pagina op een andere manier kan gezien worden door verschillende 

gebruikers. Na de Tests worden er al dan niet wijzigingen uitgevoerd. 

Contrast-test 

http://contrastchecker.com/ 

 

  
 

De belangrijkste tekst (wit) is het beste leesbaar op de zwarte achtergrond. De rode 

tussentitels zijn niet altijd even leesbaar maar deze kleurschakering komt dan ook minder 

vaak voor. 
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Kleurenblindheid-test 

Binnen de kleurenblindheidstest worden 3 variaties van kleurenblindheid getest namelijk:  

Deuteranopia, Protanopia & Tritanopia. De resultaten van de tests staat op de volgende 

afbeeldingen. Er wordt getest aan de hand van de kleurenblindheidstool: 

“http://colororacle.org/”. Er wordt een soort laag bovenop het ontwerp aangebracht 

waarbij het de bedoeling is dat de designer kan zien of alle elementen duidelijk en leesbaar 

zijn. 

Deutranopia: 
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Protanopia: 
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Tritanopia: 
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Design checklist 

Onderstaande checklist werd doorlopen en gecontroleerd op het design-document. 

 

Alle interactieve UI elementen zijn gemakkelijk te onderscheiden van statische UI 

elementen. 

 

Alle labels en interactieve UI elementen hebben namen die zinvol en duidelijk zijn. 

 

 

Geen label namen worden meer dan een keer, met een andere betekenis, gebruikt. 

 

 

Positionering van UI elementen is consistent uitgevoerd binnen het volledige 

ontwerp. 

 

Kleur wordt alleen ondersteunend gebruikt, en niet als het enige middel om 

informatie of handelingen over te brengen. 

 

Het ontwerp ondersteunt de meest voorkomende hoge contrast instellingen. 

 

 

Het ontwerp is niet afhankelijk van één bepaalde hoge contrast instelling. 

 

 

Er worden niet meer dan drie primaire kleuren gebruik.  

 

 

Kleur alleen wordt niet gebruikt om de hiërarchie, inhoud of functionaliteit over te 

brengen. 

 

Visuele hiërarchie begeleid de gebruiker naar de gewenste acties. 

 

 

De primaire acties zijn visueel te onderscheiden van de secundaire acties. 

 

 

Voorgrond elementen (zoals de inhoud en navigatie) zijn makkelijk te onderscheiden 

van de achtergrond. 

 

Er worden niet meer dan twee verschillende lettertypefamilies gebruikt. 

 

 

Fonts voor tekstinhoud zijn minstens 10px groot. 
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Verschillende lettertypes of families worden gebruikt om 

inhoud van navigatie en interactieve elementen te onderscheiden. 

 

Met behulp van lettergrootte / gewicht wordt er onderscheid gemaakt tussen 

soorten content. 

 

Alles is opgebouwd volgens een grid/raster. 

 

Wijzigingen 

Na het uitvoeren van de tests werden er geen veranderingen aangebracht 

 

Bronnen 

Features Iconen: 

http://www.portalguard.com/images/icons/secure-wifi.png 
http://www.mahaavir.com/project/assets/images/228837-200.png  
http://ktmc.info/map-icon-png  
http://www.freeiconspng.com/img/16211 

Bitdefender Afbeeldingen: 

https://www.bitdefender.de/site/view/funzone_wallpapers.html 
https://www.bitdefender.com/funzone/logos.html 
https://screenshots.en.sftcdn.net/en/scrn/42000/42884/bitdefender-antivirus-free-20141427455326-

100x100.png 
https://www.bitdefender.nl/solutions/total-security.html 
https://www.bitdefender.nl/solutions/internet-security.html 
https://www.bitdefender.nl/solutions/antivirus.html 

Achtergrond Afbeeldingen: 

http://1.bp.blogspot.com/-hfc9qoN1NrE/ViakUZfG-

pI/AAAAAAAACxc/PoeupQIJCBg/s1600/Bitdefender-Autopilot.png 
http://nebuloasa.info/wp-content/uploads/2014/08/romania.png 
http://blog.elioplus.com/?p=453 
https://www.cis-int.com/ 

Socialmedia Iconen: 

https://nl.vecteezy.com/vector-icons/56760-flat-social-media-icon-vector-pack 
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Resultaat - Computer 
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Resultaat - Tablet 
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Resultaat - Mobile 
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