
Klant: 
Kroon B.V.
 
Concept ontwerp van 

serie commerciële (top) 

sport drankjes. Op basis 

van de recepten van de 

Sportvoeding expert van 

Ajax-1.  

In opdracht van Kroon B.V. /  

AFC Ajax B.V. 

2014 / 15. 

Outcome pending...



Klant: Conscious Dreams
 
Ontwerp en productie van merk en huisstijl ‘Herbs of the Gods’.  

In opdracht van Smartshop Conscious Dreams. 

‘Een speurtocht naar natuurlijk en legaal stimulerende middelen.’



Klant: Kroon BV / Natudis
 
Ontwerp van logo, huisstijl /private label, POS 

materiaal en advertentie campagne t.b.v. nieuwe 

biologische voedingswinkel keten “Puur” 



Klant: Le Meridien
 
Logo, huisstijl, uitnodiging en advertentie 

campange ontwerp voor het Le Meridien Hotel 

Des Indes ter gelegenheid van de heropening 

van het geheel verbouwde hotel. 



Klant: voedingscentrum.nl
 
Ontwerp van App&skin + meedenken aan de flow van app t.b.v betere keuze eet 

gewoonten consument d.m.v. gebruik te maken van de agenda van de user.  

In opdracht van reclamebureau ‘Being There’. 

 

 



Klant: Universiteit Utrecht
 
Ontwerp & DTP van dissertatie geschreven door H.L.P. Mees. 

Ter verkrijging van haar doctorstitel aan de UU. 2014. 

 

 

Klant: Universiteit Utrecht
 
Ontwerp & DTP van project logo in opdracht van de UU. 

Onderzoek naar management op gebied van 

overstroming in risico gebieden in Europa. 2015. 

 



Klant: MoneyView
 
Ontwerp van modern nieuw logo & huisstijl en re- 

design van alle publicaties ter vervanging van het 

gedateerde oude logo en huisstijl. 



Klant: Unilever
 
Ontwerp en DTP van interne krant voor Unilever 

product managers over sociale trends in Europa en 

hoe daar op in te spelen. In opdracht van Being There. 



Klant: BRW Groep
 
Artdirection, vormgeving & DTP  

van company magazine  

 

 



Klant: Heineken Music Hall
 
Vormgeving & DTP van company magazine 

 

 



Klant: Slavenburg
 
Ontwerp en realisatie van het Sociaal 

Jaarverslag 2007 



Klant: Bols
 
Vormgeving & DTP van uinodiging, flyer en advertenties t.b.v. opening 

House of Bols en Bols Bartending Acadamy 

Basis ontwerp: ...,staat. In opdracht van Coebergh connunicatie & PR 



klant: Bols
 
Vormgeving en DTP van uinodiging t.b.v. heropening  van 

vatenkelder “Het Loodsje” en introductie van nieuwe corenwijn 6 

en 10 jaar gelagerd. In opdract van Coebergh connunicatie & PR. 



Klant: Chakana
 
Liefdadigheids organisatie t.b.v. indiananen in de Andes.

Onwerp en DTP van poster, flyer, en banier. 



Klant: Arkin
 
Ontwerp & DTP  van logo’s, huisstijl, folders, 

advertenties, nieuwsbrief en promotie materiaal 

t.b.v. Jellinek Retreat Curaçao en Jellinek Privé. 



Kura Hulanda Vastgoed
 
Ontwerp van diverse brochures t.b.v. Verkoop 

condo’s, villa’s en kavels op het terein van Kura 

Hulanda Restort op de Westpunt van Curaçao. 



Klant: Ton Nabben
 
Ontwerp en opmaak van het proef-

schrift van Ton Nabben voor zijn  

promotie tot doktor in de geschidenis 

aan de UvA. Gepubliceert als een lijvig 

380 pagina boek: High Amsterdam. 



Klant: ING Wholsale Banking
 
Ontwerp en DTP van jaarverslag  

2005 van ING Wholsale Banking 



Klant : De Kring

Vormgeving, fotografie & DTP van 

November 2008 uigave van maand 

blad van kunsternaars sociëteit  

De Kring te Amsterdam
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Klant: Elsevier
 
Logo, website en advertentie ontwerp voor seminar op 

gebied van luxe gesponsord door Elsevier Magazine. 



Klant: Belastingdienst
 
In opdracht van reclame bureau S-W-H 

Opmaak van diverse interne en externe huis 

aan huis krantjes. 



Klant: Floresteca
 
Bosbouwbedrijf in Brazilië 

Vormgeving & DTP van diverse verkoop / 

informatie brochures, advertenties en website. 




