Resultaat
Onze branding.
AĊÌðĴăĴĮĴÐìďďåÌĮĴķāāďĉÐĊÌÐĊăřĮÐŒĊÌÐìķðÌðæÐìķðĮĮĴūă
Dit document, onze brandguide, beschrijft en laat zien hoe wij als
Dytter communiceren in woord en beeld. Hierin staat vastgelegd aan
ÐĊÌÐðÌÐÐÚĊÐĊðĊĮĨðīĴðÐÅīďĊĊÐĊķðĴÌÐÆďĊÆÐĨĴåĮÐÅūÐăāīȘ
welke brandregels we ons houden, zoals het lettertype en het kleur>ÐĴðĊšðÆìĴÐăūāĉāÐĊŒĊÌÐšÐÐÐīĮĴÐĴœÐÐåĮÐĊĉāĴìÐĴ
gebruik. Het is belangrijk dat we dat altijd en overal op dezelfde
ÐÐĊŒďķÌðæÐīĴÐÅÐæīūĨÐĊìďÐœÐĴďĴìÐĴŒďďīĮĴÐăŒďďīÌÐĊðÐķœÐ
manier doen. Zo zorgen we voor herkenbaarheid en een onderscheiìķðĮĮĴūăšūĊæÐāďĉÐĊȘ>ÐĴĉāĴìÐĴĉďæÐăūāďĉĴÐīķæĴÐæīūĨÐĊ
dend karakter, de basis voor elk sterk merk.
ĊīĨĮĮÐĊÌÐðĊĮĨðīĴðÐÐĊðÌÐÐŒďīĉðĊæķðĴÌÐÆďĊÆÐĨĴåĮÐȘAĊÌðÐĊ
æÐœÐĊĮĴșāķĊĊÐĊœÐÌðĴŒďďīĮĴÐăďĨăăÐīăÐðĉĊðÐīÐĊÅūĮĴÐăăÐĊÌďďī
Daarom is dit document voor iedereen die bij of met Dytter werkt aan
keuzes
uitcommunicatie,
alle vormgevingselementen
internete
enmaken
externe
hoe klein ook. Ș
Het is belangrijk om bij een huisstijl een bepaalde ﬂexibiliteit te houden.
>ÐĴðĮÅÐăĊæīūāďĉÅūÐÐĊìķðĮĮĴūăÐÐĊÅÐĨăÌÐŦÐŘðÅðăðĴÐðĴĴÐìďķÌÐĊȘ
Daardoor blijft er ruimte voor het kiezen van nieuwe techniek en middelen en kunnen we inspelen op speciale gelegenheden. Koningsdag? Dan
ÐĊāķĊĊÐĊœÐðĊĮĨÐăÐĊďĨĮĨÐÆðăÐæÐăÐæÐĊìÐÌÐĊȘNďĊðĊæĮÌæȟ#ĊÌďÐĊ
doen we iets gaafs met oranje. Winter? Dan brengen we stampot meer
œÐðÐĴĮæåĮĉÐĴďīĊþÐȘðĊĴÐīȟ#ĊÅīÐĊæÐĊœÐĮĴĉĨďĴĉÐÐīďĊÌÐīĴÐ
onder te aandacht. Soms werkt iets niet, omdat de content om andere
ĊÌÆìĴȘ#ÐšÐŒďďīĮĴÐăăÐĊšūĊæÐÅĮÐÐīÌďĨÌÐÐīŒīðĊæŒĊīĊÌðĊæ
vormgeving vraagt. Een huisstijl blijft altijd in ontwikkeling.
#īÌďďīÅăūåĴÐīīķðĉĴÐŒďďīìÐĴāðÐšÐĊŒĊĊðÐķœÐĴÐÆìĊðÐāÐĊĉðÌÌÐăÐĊ

ÐĊæÐÐåĴÐÐĊæďÐÌÅÐÐăÌŒĊÌÐĉďæÐăūāìÐÌÐĊȘTīÌÐķðĴÐðĊÌÐăūāÐ
ìķðĮĮĴūăðĮðÐĴĮÌĴœÐĮĉÐĊåĮĴÐĉĉÐĊȘqĮÅūìÐĴÌÌœÐīāÐăūā
ŒďīĉæÐŒÐĊŒĊăăÐĉðÌÌÐăÐĊāķĊĊÐĊÌÐĊðÐķœÐÌÐĮðæĊĮÐÆìĴŒĮĴæÐăÐæÌ
œďīÌÐĊȘwďĉĮœÐīāĴðÐĴĮĊðÐĴșďĉÌĴÌÐÆďĊĴÐĊĴďĉĊÌÐīÐŒďīĉæÐŒðĊæ
ŒīæĴȘ'ÐĊìķðĮĮĴūăÅăūåĴăĴūÌðĊďĊĴœðāāÐăðĊæȘ

LOGO

Aangescherpt logoBeeldmerk
beeldmerk

KLEUR

TYPOGRAFIE

origineel
ìďďåÌǥǥɦ
bol 66%
BEELD

fav-icon
COMPOSITIE

MATERIAAL

bol 60%
ìďďåÌǥǟɦ

>ÐĴÅÐÐăÌĉÐīāðĮďĨæÐÅďķœÌķðĴÐÐĊæīðÌŒĊǠǟÆðīāÐăĮȘ>ÐĴìďďåÌŒĊìÐĴĉĊĊÐĴþÐÅÐĴīÐåĴǥǥɦȧĴœÐÐÌÐīÌÐȨŒĊÌÐďīðæðĊÐăÐÆðīāÐăȘ
Het beeldmerk is opgebouwd uit een grid van 10 cirkels. De rechtercirkel is 66% (tweederde) van de originele cirkel. Wanneer het
beeldmerk heel klein wordt geplaatst, wordt voor die cirkel 60% van de originele cirkel aangehouden, om te voorkomen dat de ruimte
ĊĊÐÐīìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāìÐÐăāăÐðĊœďīÌĴæÐĨăĴĮĴșœďīÌĴŒďďīìÐĴìďďåÌǥǟɦŒĊÌÐďīðæðĊÐăÐÆðīāÐăĊæÐìďķÌÐĊșďĉĴÐŒďďīāďĉÐĊ
tussen de cirkel en de pijl dicht gaat lopen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het beeldmerk als fav-icon.
ÌĴÌÐīķðĉĴÐĴķĮĮÐĊìÐĴìďďåÌÐĊìÐĴăðÆìĉÌðÆìĴæĴăďĨÐĊȘ#ÐĊāÅūŒďďīÅÐÐăÌĊìÐĴæÐÅīķðāŒĊìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāăĮåŒȭðÆďĊȘ

MIDDELEN

LOGO

Beeldmerk
Aangescherpte
logo tekst

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

#ÐÆðīāÐăĮœīķðĴìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāðĮďĨæÐÅďķœÌŒďīĉÐĊďďāÌÐÅĮðĮŒďďīÌÐīďĊÌðĊæÐĊðĊÌÐĴÐāĮĴȘ#ÐšÐăåÌÐÆðīāÐăĮāďĉÐĊÌīĉÐÐĮĴÐÐÌĮ
œÐÐīĴÐīķæșœīÌďďīÌÐăÐĴĴÐīĮăÐĴĴÐīăūāÐĊťæķķīăūāďĨìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāȧāķĊĊÐĊȨĊĮăķðĴÐĊȘ

MIDDELEN

LOGO

Logo gebruik

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

tďĊÌďĉìÐĴăďæďœďīÌĴăĴūÌÐÐĊĉðĊðĉăÐŒīūÐīķðĉĴÐĊæÐìďķÌÐĊŒĊÑÑĊÆðīāÐăȘ>ðÐīÌďďīŒďďīāďĉþÐÌĴāăÐķīÐĊÐĊŒďīĉÐĊīďĊÌìÐĴăďæď
ĉÐÐæĊÆďĉĉķĊðÆÐīÐĊȘZďāāĊìÐĴăďæďšďĊďďðĴĴÐāīĨȧĴÐæīďďĴȨďĨÐÐĊĉðÌÌÐăœďīÌÐĊœÐÐīæÐæÐŒÐĊȘ>ÐĴÅÐĴīÐåĴÐÐĊĉðĊðĉăÐīķðĉĴÐșÌķĮ
ĉÐÐīīķðĉĴÐðĮăĴūÌĉďæÐăūāȘqīďÅÐÐīăĴūÌÐÐĊæďÐÌÐÅăĊĮĴÐŒðĊÌÐĊĴķĮĮÐĊìÐĴăďæďÐĊÌÐďĉīðĊæÐĊÌÐȧœðĴȨīķðĉĴÐȘ
MIDDELEN

ăĴÐīĊĴðÐåșăďæďðĊǠāăÐķī

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

Naast

de

standaardkleuren

kan

het

logo

ook

weergegeven worden in één kleur; in wit in een
diapositief vlak. De kleuren van de vlakken kunnen zijn:
“dytter-blauw”, donkerblauw en lichtblauw. In bepaalde
uitingen kan dit de voorkeur hebben, denk aan

BEELD

bijvoorbeeld in een footer van een website. Het logo
plaatsen we niet op een afbeelding. De vormen zijn hier
te druk voor. Bij plaatsing in een diapositief vlak , wordt
het gehele logo (inclusief rode cirkel) altijd wit
weergegeven.

COMPOSITIE

MATERIAAL

UĮĴÌÐĮĴĊÌīÌāăÐķīÐĊāĊìÐĴăďæďďďāœÐÐīæÐæÐŒÐĊœďīÌÐĊðĊÑÑĊāăÐķīțðĊœðĴðĊÐÐĊÌðĨďĮðĴðÐåŒăāȧœūÌŒðĮÐīÐĊìðÐīðĊĉÐĴĊĉÐ
åÐăÅăķœďåÌďĊāÐīÅăķœĴÐæÐÅīķðāÐĊȨȘAĊĨďĮðĴðÐåðĊǢāăÐķīÐĊȚåÐăÅăķœșÌďĊāÐīÅăķœÐĊīďďÌȘAĊÅÐĨăÌÐķðĴðĊæÐĊāĊÌðĴÌÐŒďďīāÐķīìÐÅÅÐĊș
ÌÐĊāĊÅūŒďďīÅÐÐăÌðĊÐÐĊåďďĴÐīŒĊÐÐĊœÐÅĮðĴÐȘ#ÐďŒÐīðæÐāăÐķīÐĊšūĊìðÐīĊðÐĴæÐĮÆìðāĴŒďďīÐĊœďīÌÐĊÌīďĉďďāĊðÐĴæÐÅīķðāĴȘ>ÐĴ
ăďæďĨăĴĮÐĊœÐĊðÐĴďĨÐÐĊåÅÐÐăÌðĊæȘ#ÐŒďīĉÐĊšūĊìðÐīĴÐÌīķāŒďďīȘ

MIDDELEN

Kleurgebruik

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

Ĩīðĉðī

ĮÐÆķĊÌðī

ďĊÌÐīĮĴÐķĊÐĊÌ

ÆăăĴďÆĴðďĊ

MATERIAAL

ďďī#řĴĴÐīšūĊǥāăÐķīÐĊæÐĮÐăÐÆĴÐÐīÌȘ'ÑĊìďďåÌāăÐķīȧåÐăÅăķœȨșĴœÐÐĮķÅāăÐķīÐĊȧīďďÌ
ăðÆìĴÅăķœȨșĴœÐÐďĊÌÐīĮĴÐķĊÐĊÌÐāăÐķīÐĊ
Voor Dytter zijn 7 kleuren geselecteerd. De hoofdkleur is felblauw, ook wel “Dytter blauw”, en
drie
subkleuren (lichtblauw, donkerblauw
en groen), een ondersteunende
kleur (grijs) en twee call to action kleuren (rood en oranje).
ȧÌďĊāÐīÅăķœen
ăðÆìĴæīūĮȨÐĊÑÑĊåœūāÐĊÌÐÆăăĴďÆĴðďĊāăÐķīȧĨīĮȨȘ
MIDDELEN

Kleurgebruik

LOGO

KLEUR

Hoofdkleuren
t:

t:

RGB

RGB

0/0/255

0/41/87

ǟȥǟȥǡǤǤ

ǢǧȥǠǤǢȥǡǤǡ

t:

RGB

ǡǤǤȥǢǠȥǢǢ

38/153/252

RGB
0/175/154

t:
ǟȥǣǠȥǧǦ

RGB
255/31/33

t:
ǡǡǨȥǡǡǨȥǡǡǨ

RGB

229/229/229

t:

RGB

ǠǧǦȥǟȥǡǤǤ
255/130/65

TYPOGRAFIE

BEELD

}ÐŒÐĊĮāĊÐīŒďďīæīťÐāÐĊÐÐĊĨÐīÆÐĊĴæÐœďīÌÐĊðĊæÐšÐĴȘūÌŒðĮÐīÐĊìðÐīðĊǦǤɦȥǤǟɦÐĊǡǤɦŒĊÌÐǠǟǟɦāăÐķīÐĊĴðĊĴĴÐæÐÅīķðāÐĊȘ
Het
is ook mogelijk om een percentage van de kleur te gebruiken om hem lichter te maken. De percentages die gebruikt kunnen
worden
zijn 75%, 50% en 25% van de 100% kleurtint. Bij het omzetten naar drukwerk (CMYK) worden de kleuren minder fel, zoals
ūìÐĴďĉšÐĴĴÐĊĊīÌīķāœÐīāȧTNȨšķăăÐĊÌÐāăÐķīÐĊĉðĊÌÐīåÐăœďīÌÐĊȘ#ÐāăÐķīÐĊÅăķœșīďďÌÐĊĨīĮšķăăÐĊìÐĴĉÐÐĮĴÐåœūāÐĊȘ
hieronder te zien is.

COMPOSITIE

MATERIAAL

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

90/60/0/0

100/80/0/40

70/35/0/0

75/0/50/0

0/90/85/0

0/0/0/10

0/60/75/10

NăÐķīÐĊŒďďīæīťÐāÐĊ
t:

t:

t:

t:

t:

t:

ǟȥǠǢǤȥǠǟǟ

ǟȥǠǨǟȥǠǢǟ

ǡǤǤȥǡǡǤȥǟ

ǡǤǤȥǠǢǟȥǥǤ

ǡǤǤȥǠǤǟȥǠǦǟ

ǡǤǤȥǨǟȥǠǤǟ

ďďīæīťÐāÐĊāķĊĊÐĊďďāĮķÅāăÐķīÐĊœďīÌÐĊðĊæÐšÐĴȘ>ÐĴðĮĊðÐĴÌÐÅÐÌďÐăðĊæÌĴÌðĴðĊĊÌÐīÐķðĴðĊæÐĊœďīÌĴŒÐīœÐīāĴăĮæīťÐāÐĊșĴÅÐăăÐĊĴÐĊ
ÅÐìďÐŒÐŒĊðĊåďīĉĴðÐÌðÐĊÌÐīĮĊðÐĴÌķðÌÐăūāðĮȘ:īďÐĊŒďďīāāďďīÌŒðĊāþÐðĮÌīÅūÐÐĊķðĴšďĊÌÐīðĊæȘ#ďďīðĊÌÐÆďīĨďīĴÐķðĴðĊæÐĊȧÐŒÐĊăĮÌÐ
ÆĉĨæĊÐĮȨÌÐìďďåÌāăÐķīÐĊĊĴÐìďķÌÐĊāīūæĴ#řĴĴÐīÐÐĊÐÐĊÌķðÌðæÐÐĊāīÆìĴðæÐÅÐÐăÌĴăȘ#ÐæīťÐāāăÐķīÐĊšūĊÌķĮÐĊāÐăÐĊăăÐÐĊĴÐīďĊÌÐīȭ
ĮĴÐķĊðĊæŒďďīÌĴĮďďīĴÌďÐăÐðĊÌÐĊȘ#ÐāăÐķīÐĊšūĊķðĴæÐšďÆìĴďĨÅăĊĮÐĊÐŒÐĊœðÆìĴĉÐĴÌÐìďďåÌȥāÐīĊāăÐķīÐĊȘ

MIDDELEN

Onderverdeling naar doelgroep

LOGO

KLEUR

We raden aan om de secundaire kleuren in uitingen te koppelen aan elk een eigen doelgroep.
ūīÌÐĊĊďĉÌÐĮÐÆķĊÌðīÐāăÐķīÐĊðĊķðĴðĊæÐĊĴÐ
TYPOGRAFIE

ăðÆìĴÅăķœŒďďī

īďďÌŒďďīšÐăåĮĴĊÌðæÐ

šďīæŒīæÐīĮ

šďīæŒÐīăÐĊÐīĮ

āďĨĨÐăÐĊĊÐăāÐÐĊÐðæÐĊÌďÐăæīďÐĨȘ
Felblauw wordt gebruikt voor algemeen gebruik
tďďÌŒďďīšÐăåĮĴĊÌðæÐšďīæŒÐīăÐĊÐīĮÐĊăðÆìĴÅăķœŒďďī
en interne communicatie.
šďīæŒīæÐīĮȘīÌÐšÐāăÐķīÐĊÐăāīďŒÐīăĨĨÐĊďĊĴĮĴĴ
ÌďĊāÐīÅăķœăĮďĊÌÐīĮĴÐķĊÐĊÌÐāăÐķīșœÐăāÐĊæÐŒķăÌ
āĊœďīÌÐĊĉÐĴăðÆìĴæīūĮȘ

BEELD

ďďīšďīæĨīĴĊÐīĮæÐÅīķðāÐĊœÐÌÐšÐÌďĊāÐīÅăķœĮĉÐĊ
Donkerblauw
wordt gebruikt in de communicatie
ĉÐĴ#řĴĴÐīåÐăÅăķœȘ
naar zorgorganisaties.
#ÐāăÐķīÐĊœďīÌÐĊæÐÆďĉÅðĊÐÐīÌȧæÐšĉÐĊăūāȨðĊæÐšÐĴ
ĉīĨÑīÌďÐăæīďÐĨðĮÐīÐÐĊĊÌīķāďĨÌðÐāăÐķīȧÌðÐðĮ

COMPOSITIE

ðÐĴĮĉÐÐīĊœÐšðæðĊìÐĴÌÐĮðæĊȨȘ

ĮĉÐĊ

Lichtblauw wordt gebruikt in de communicatie
Actieve
rood > de zorgverlener
naar
zorgverleners.

MATERIAAL

¢ÆìĴÅăķœ
> de zorgvrager
Voor
alle doelgroepen
blijft de rechtercirkel rood.
CorĨďīĴÐÌďĊāÐīÅăķœ> de zorgpartner
MIDDELEN

OnzeTone
doelgroepen
of voice

LOGO

KLEUR

Zelfstandige
zorgverleners
ÐīāăīÐĊÌÐœďďīÌÐĊăūĮĴ
Verpleegkundigen die zorg verlenen als zzp’er.

Als we met zorgorganisaties praten, zijn we ons bewust van
de weerstand die binnen een deel van die groep bestaat als
het gaat om verandering. Daarom is het extra belangrijk dat

Vrijwilligers
qďĮðĴðÐÌðÐÐÐĊĉÐīāðĊĊÐÐĉĴðĊÌÐÅÐăÐŒðĊæŒĊÌÐāăĊĴ

we de voordelen benadrukken van wat we doen en ons daarbij
Zorgorganisaties
richten op de problemen die zij ervaren: een tekort aan
qīĴūÐĊðĊÌÐšďīæÌðÐŒÐīĨăÐÐæāķĊÌðæÐĴìķðĮšďīæĊÅðÐÌÐĊ

Mensen
die vrijwilliger hulp bieden in de zorg, op welke
ĴÐĊďĨšðÆìĴÐŒĊĊÌÐīÐĉÐīāÐĊȘ
manier dan ook. Denk aan administratieve ondersteuning,

ÐÐĊĴÐāďīĴĊÐðæÐĊĨÐīĮďĊÐÐăȘ

Breinpositie

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

maatje
voor een dag, opstart van de dag, schoonmaak.
TÐīāĨÐīĮďďĊăūāìÐðÌ
Als
we met zorgverleners en vrijwilligers praten, zijn we
#ďďīĊÐÐĊĉÐīāĨÐīĮďďĊăūāìÐðÌĮāÐĊĉÐīāÐĊĴÐæÐŒÐĊ
BEELD

informeler.
Verder sluiten we zoveel mogelijk aan op hun
ďĊĴĮĴĴÐÐĊÅÐÐăÌÌĴŒďďīÐÐĊÅÐăĊæīūāÌÐÐăÌÐ
dagelijkse
belevingswereld, die bestaat uit mensen verzorgen
ĊĴīÐāāðĊæĮāīÆìĴŒĊÌðĴĉÐīāÅÐĨăĴďĨÆďĊĮķĉÐĊĴÐĊȘ
en dat werk in vrijheid willen doen. We benoemen de manier
waarop
Pay-offde zorg In Nederland beter kan worden
georganiseerd,
maar maken duidelijk dat we het daarbij niet
'ÐĊĨřȭďååÌðÐĊĴĴÐīŒÐīĮĴÐīāðĊæÌÐĊĉĮÅÐāÐĊÌìÐðÌ

COMPOSITIE

hebben
over de manier waarop zorgverleners en vrijwilligers
ÐĊðÌÐĊĴðĴÐðĴŒĊÐÐĊĉÐīāȘ'ÐĊĮĴÐīāÐĨřȭďååŒÐīĴÐăĴœĴ
hun
werk doen.
þÐÌďÐĴșœĴþÐÅÐăďďåĴÐĊœīþÐÅÐĴÐīðĊÅÐĊĴÌĊþÐ
ÆďĊÆķīīÐĊĴÐĊȘ

Zorgorganisaties
Organisaties
de zorg die zorg aanbieden en bij Dytter
Zelfstandigein
zorgverlener
zelfstandige
zorgverleners boeken, in geval van Ðeen
ÐīĨăÐÐæāķĊÌðæÐĊÌðÐĴìķðĮšďīæŒÐīăÐĊÐĊăĮššĨȸ
īȘ tekort
MATERIAAL

MIDDELEN

personeel, budget en een ingewikkelde personeelsplanning.
ÐĊÅū#řĴĴÐīšÐăåĮĴĊÌðæÐšďīæŒÐīăÐĊÐīĮðĊìķīÐĊðĊæÐŒăŒĊ

Dytter astronauten

Medewerkers van Dytter, inclusief het Raad van Advies.
Zorgpartners
Als we met Dytter astronauten praten, praten we zoals we met
ăăÐĮĴīĴÐæðĮÆìÐĨīĴūÐĊðĊÌÐšďīæœī#řĴĴÐīĉÐÐĮĉÐĊȭ
familie doen. Open, eerlijk, warm en kritisch. Altijd met een
œÐīāĴșšďăĮšāÐăūāÐĨīĴĊÐīĮșšďīæŒÐīšÐāÐīīĮșďŒÐīìÐðÌ
knipoog naar de ruimte. We delen onze dromen en blijven
ÐĊšďīæďīæĊðĮĴðÐĮȘ
onze successen benoemen.

Zorgvragers

Zorgvragers
[toekomst]
TÐĊĮÐĊÌðÐĴìķðĮšďīæĊďÌðæìÐÅÅÐĊȧŒďďīìÐĊšÐăåÌĊœÐă
Mensen die thuiszorg nodig hebben (voor henzelf dan wel voor
ŒďďīåĉðăðÐďåĊĮĴÐĊȨÐĊÌðĴŒð#řĴĴÐīāķĊĊÐĊĊŒīæÐĊȘ
familie of naasten) en dit via Dytter aanvragen.

Jij of u?
Jij heeft de voorkeur. Echter: gebruik ‘jij’ als het kan en ‘u’ als

aan eigen personeel, of Dytter gebruiken voor het plannen van

het moet. Zo maak je in het geval ‘jij’ afstanden kleiner – dus

hun eigen medewerkers. Op dit moment richten wij ons nog

persoonlijker, en geef je in het geval van ‘u’ blijk van respect

enkel op de VVT sector.

voor doelgroepen die formaliteit op prijs stellen.

Lettertype
Fonts

LOGO

KLEUR

Eenduidige uitstraling
Gebruik allemaal hetzelfde lettertype Barlow en dezelfde
lettergrootte in persoonlijke (zakelijke) communicatie. Voor
e-mail is dat Calibri.

ūšūĊ#řĴĴÐī
TYPOGRAFIE

- Corps 9 tot 11 voor platte tekst
- Koppen en streamers groter (suggestie: 2 tot 4 keer
groter)
- Voetnoten tot corps 5 (kleiner is niet leesbaar)

wĉÐĊĉÐĴþďķŒÐīĊÌÐīÐĊœūÌÐšďīæ
UÐĊðÌðĊĴðÅķĮÆķĨĴķĴÐĉÐĮĴðĴďðĊķăăķĴðķĉĪķðÌÐĉĨďīðĴÌďăďīÐȘOðĴÐ
ðăðÅķÌďăķĨðĮĮķĉÌķĮĨīÐĨÐīðďĮÐȘ#ÐÆÅďīĨďīÐðÆðÌðĮðĴĉďăķĨĴĴȘĮķĴ

Lijn teksten links uit. Gebruik waar van toepassing
kopteksten. Deel alinea’s overzichtelijk in. En wees vooral
ÐĴÐĨďīÐĉďÐĮĴșĴÐĮÆðĴìðăðæÐĊðĮăðĴÐĴķīșĮķĊĴȘ
niet bang voor witruimte in je tekst.

ăðÆðÌķĮșŒďăķĉķĴŒÐīķĨĴķīșðĊŒÐĊÌðăðŒďăķĨĴĪķðĪķðÌÐÅðĮÐŘÆÐĮÆðķĮ
BEELD

NZqɳīăďœďăÌ
wķÅāďĨɳīăďœTÐÌðķĉ
AĊĴīďɳīăďœTÐÌðķĉ
qăĴĴÐĴÐāĮĴɳīăďœOðæìĴ
wĨÐÆðťÐāɳīăďœOðæìĴAĴăðÆ

Uda que nobis quae. Iquid ulpa voloremo exerfer speres adi repeliqui conse

Zorg dat emailhandtekeningen compleet en gelijk zijn aan
quia volorem doloria dist, sanimpor rehenihil iunt, uta derum nis debit, ullabo.
elkaar qua uitvoering en stijl. Ook in onze
Nequia
assum ipide litatis
eturiant. we Calibri, corps 11.
emailhandtekeningen
gebruiken
COMPOSITIE

ĮðĮāăÐķīÅīďďÌĴÐāĮĴÐĊÐĊȧĮķÅȨāďĨĨÐĊȚ
• šœīĴŒďďīÌīķāœÐīā
• ÌďĊāÐīÅăķœŒďďīďĊăðĊÐ

UÐĊðÌðĊĴðÅķĮÆķĨĴķĴÐĉÐĮĴðĴďðĊķăăķĴðķĉĪķðÌÐĉĨďīðĴÌďăďīÐȘOðĴÐ
ðăðÅķĮÌďăķĨðĮĮķĉÌķĮĨīÐĨÐīðďĮÐȘ#ÐÆÅďīĨďīÐðÆðÌðĮðĴĉďăķĨĴĴȘUs aut

åœūāÐĊÌÐāăÐķīŒďďīÅīďďÌĴÐāĮĴȚ

ăðÆðÌķĮșŒďăķĉķĴŒÐīķĨĴķīșðĊŒÐĊÌðăðŒďăķĨĴĪķðĪķðÌÐÅðĮÐŘÆÐĮÆðķĮÐĴÐ

•

åÐăÅăķœ

ĨďīÐĉďÐĮĴșĴÐĮÆðĴìðăðæÐĊðĮăðĴÐĴķīșĮķĊĴȘ
AåœūāÐĊÌÐāăÐķīŒďďīȧĮķÅȨāďĨĨÐĊȚ
MATERIAAL

MIDDELEN

•

åÐăÅăķœșīďďÌșăðÆìĴÅăķœșÌďĊāÐīÅăķœ

Merkpersoonlijkheid
Aanspreekniveau

LOGO

KLEUR

Zorgvragers aanspreken

ÐĊďÐĉÌÐšÐÌďÐăæīďÐĨăĮȚšÐăåĮĴĊÌðæÐšďīæŒÐīăÐĊÐīȘ

ZďāȧÐĊŒďďīăȨĊīšďīæŒīæÐīĮȧÐĊìķĊåĉðăðÐșĊĮĴÐĊÐĊ
ÅÐæÐăÐðÌÐīĮȨœďīÌÐĊœďďīÌÐĊďĨǠĊðŒÐķæÐÅīķðāĴȘ
TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

Dit is onze merkpersoonlijkheid

ÐÐĮðĊþÐÆďĉĉķĊðÆĴðÐĊīìÐĊÅÐœķĮĴÌĴÌÐšÐ
Onze houding zegt iets over wie we zijn.
ÌďÐăæīďÐĨšÐÐīÌðŒÐīĮðĮȘsķăÐÐåĴūÌșĮÐāĮÐșĊĴðďĊăðĴÐðĴș
īÐăðæðÐșÆìĴÐīæīďĊÌșĴìķðĮĮðĴķĴðÐțÐăāðĊÌðŒðÌķìÐÐåĴšūĊȥ
ìīÐðæÐĊșĨÐīĮďďĊăūāÐšďīæŒīæÐĊȭĨīďÅăÐĉĴðÐāȘ

#ÐÌðīÐÆĴÐĊĮĨīÐÐāŒďīĉðĮìðÐīȚȾÐĮĴÐȫŒďďīĊĉȬȾȘ
ĊĊÐÐīÌðĴðĊðĊÌðŒðÌķÐÐăÆďĊĴÆĴďĨĨīūĮœďīÌĴæÐĮĴÐăÌ
āĊŒĊšÐăåĮĨīÐāÐĊÌďŒÐīæÐæĊœďīÌÐĊďĨÐÐĊĉÐÐī
åďīĉÐăÐīÐĊĮĨīÐÐāŒďīĉȘ

Zorgpartners aanspreken
AĊÌÐÆďĉĉķĊðÆĴðÐĉÐĴšďīæĨīĴĊÐīĮāĊÐÐĊìďæÐī

BEELD

ÐĊďÐĉÌÐšÐÌďÐăæīďÐĨăĮȚšďīæŒīæÐīȘ

ĊðŒÐķȧǡȥǠȨæÐÅīķðāĴœďīÌÐĊȘăĮìÐĴĊďÌðæÐĊÅÐĴÐīðĮ

#ķĮĊðÐĴÆăðÚĊĴșāăĊĴďåĨĴðÚĊĴȘ

ďĉœðăăÐŒĊÌÐĊĮăķðĴðĊæĉÐĴĨīďåÐĮĮðďĊăĮðĊÌÐšďīæș
āķĊĊÐĊìðÐīďďāăæÐĉÐÐĊæÐìĊĴÐÐīÌÐȧĉďÐðăūāÐīÐȨ

COMPOSITIE

#ÐÌðīÐÆĴÐĊĮĨīÐÐāŒďīĉŒďďīÌÐšÐÌďÐăæīďÐĨðĮȚ

ÅÐæīðĨĨÐĊȥŒāĴăœďīÌÐĊæÐÅīķðāĴșšďĊÌÐīĊ

ȷÐĮĴÐìÐÐīȥĉÐŒīďķœȫÆìĴÐīĊĉȬȾȘ#ÐšÐŒďīĉāĊ

ÌķðÌÐăūāìÐðÌðĊĴÐăÐŒÐīÐĊȘ#řĴĴÐīŒÐīĨăĴĮĴšðÆìăĴūÌðĊ

œīŒĊĴďÐĨĮĮðĊæĨÐīĮďďĊăūāÐīæÐĉāĴœďīÌÐĊ

ÌÐĉÐĊĮȘ#ÐĉÐĊĮÆìĴÐīÌÐìķăĨŒīæȧɒÌÐšāȨșðĮìÐĴ

ÌďďīĴÐĮÆìīūŒÐĊȚȷÐĮĴÐȫŒďďīĊĉÐĊÆìĴÐīĊĉȬȘ

ÅÐăĊæīūāĮĴÐȘ:ÐÅīķðāÅūŒďďīāÐķīȷæÐŒďÐăĮœďďīÌÐĊȸȧÅūķ

ăĮÐīȧÐÐĊĉăȨĮĨīāÐðĮŒĊĨÐīĮďďĊăūāÆďĊĴÆĴāĊÐī

ĴìķðĮȨðĊĨăĴĮŒĊȷāĊĴďďīœďďīÌÐĊȸȧÅūķďĨăďÆĴðÐȨȘ

ďďāďŒÐīæÐæĊœďīÌÐĊďĨÐĊāÐăȚȾÐĮĴÐȫŒďďīĊĉȬȾȘ
MATERIAAL

MIDDELEN

Zorgverleners aanspreken

Algemeen
>ĊĴÐÐīðĊìÐĴæÐŒăŒĊìÐĴŒÐīœďďīÌÐĊȥÅÐĊďÐĉÐĊ

AĊăūĊĉÐĴÌÐÌďÐăæīďÐĨšďīæŒīæÐīĮœďīÌÐĊďďā

ŒĊÐÐĊĊÌďÐĊðĊæȥšďīæðĊÌðÆĴðÐȥšðÐāĴÐÅÐÐăÌÐĴÆȘ

šďīæŒÐīăÐĊÐīĮÐĊšďīæĨīĴĊÐīĮšďŒÐÐăĉďæÐăūā

ÌÐăæÐĉÐÐĊæĊæÅīÐīðÆìĴăūĊÐĊšďăĮÌðÐðĊÌÐšďīæ

ĊæÐĮĨīďāÐĊĉÐĴœďďīÌÐĊďĨǠĊðŒÐķȘ

æÐÅīķðāĴœďīÌÐĊȘ

Basisregels
Tone
of voice

LOGO

KLEUR

Hoe
we praten
sluit naadloos aan op de manier waarop we naar de
wereld kijken, onze visie, en wat wij als merk besluiten
Heldere
zinnen
Staccato
binnen
die wereld te doen, onze missie. Samen vormen :ďÐÌÐșĊĮĨīÐāÐĊÌÐĴÐāĮĴÐĊďĊĴĮĴĊŒďďīăăĮœū
die twee onze houding, het fundament onder onze
¢ðĊĊÐĊœďīÌÐĊšďÐÐĊŒďķÌðæÐĊìÐăÌÐīĉďæÐăūāďĨæÐȭ
merkpersoonlijkheid.
ÅďķœÌȘAĊæÐœðāāÐăÌÐĴăœďīÌĴŒÐīĉÐÌÐĊȘ
āďīĴÐȧĮĴÆÆĴďȨšðĊĊÐĊĮÆìīūŒÐĊȘ¢ðĊĊÐĊĉÐĴÐÐĊÅÐĨÐīāĴ
ĊĴăœďďīÌÐĊșÆðīÆǠǟĴďĴǡǟœďďīÌÐĊĨÐīšðĊșăÐŒÐīÐĊ

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

‘’We
zijn trots op de zorg in Nederland, maar zien ook hoeveel winst
er nog te behalen valt als je de menselijkheid van de zorg
wÆìīūåÆĴðÐåȥðĊÌÐĴÐæÐĊœďďīÌðæÐĴūÌȘÐīĉūÌœďďīÌÐĊ
æďÐÌăÐÐĮÅīÐšðĊĊÐĊďĨȘOķÆìĴðæÐĴÐāĮĴÐĊœďīÌÐĊ
combineert
met de digitale mogelijkheden van nu. Daarom maken wij
het met ons boekingsplatform voor iedereen mogelijk om
ăĮȷšķăăÐĊșāķĊĊÐĊșœðăăÐĊÐĊœďīÌÐĊȸȘ
æÐĉāāÐăūāÐīȧÌķĮÅÐĴÐīȨæÐăÐšÐĊȘAĊāďīĴÐīÐšðĊĊÐĊšðĴ
zelf zijn zorg te zoeken en boeken. Zo wordt de zorg niet alleen beter,ĨðĴȘ'ĊšÐšÐĴĴÐĊĊĴďĴÆĴðÐȘ
maar ook betaalbaarder, makkelijker en sneller geregeld.’’
:ÐÅīķðāæÐÐĊŒÐīāăÐðĊœďďīÌÐĊăĮšÐĊðÐĴÑÆìĴĊďÌðæšūĊȘ

BEELD

Dit
zijn onze kernwaarden in communicatie:
ūŒďďīÅÐÐăÌȚȷūšðÐĊìðÐīÐÐĊĨīďÅăÐÐĉĨþÐďĊĴĮĴĊȸȘ

Afkortingen

Progressief
ÐīĉūÌďďāÅūœďďīÌÐĊšďăĮ'heel' en 'heel veel'ȘLÐÅďďÌȭ

wÆìīūåĴÐīĉÐĊÌðÐæÐÅīķðāĴœďīÌÐĊðĊÌÐšďīæăĴūÌÐÐīĮĴ

Toegankelijk
ĮÆìĨŒÐīăðÐĮĴìðÐīĉÐÐĊāīÆìĴȘ

ŒďăķðĴÐĊšÐĴÌÐåāďīĴðĊæÐīÆìĴÐīȘ#ķĮȚqÐīĮďďĊĮæÐÅďĊÌÐĊ

Doelgericht

ķÌæÐĴȧq:ȨȘďďīÌÐīÐĮĴæÐăÌĴșæÐÅīķðāšďĉðĊĉďæÐăūā

TÐĴďďæďĨÐÐĊŒďķÌœďīÌÐĊďďāĊķĉĉÐīĮșÌĴșŒăķĴÐĊ

åāďīĴðĊæÐĊȘ

Belangrijk:
deze kernwaarden versterken onze identiteit. Het is geen vervangen van eenvoudig, goed, snel, betaalbaar en
ĴūÌÐÐĊŒďķÌðææÐĮÆìīÐŒÐĊȚ
COMPOSITIE

familie maar zij benadrukken deze extra in communicatie.

Grammatica

•

:ÐÅīķðāÌÐšÐăåÌÐĮÆìīūåœūšÐÐĊŒďďīāÐķīĮĨÐăăðĊæ

ĊķĉĉÐīĮǟĴȥĉǨÑÑĊșĴœÐÐșÌīðÐșŒðÐīșÐĴÆȘ

Met
progressief bedoelen we dat we vooruitstrevend en vernieuwend
zijn. Dat we daarbij andersÆdurven
te denken en ons
ȧÅūŒďďīÅÐÐăÌÌÐÆăīĴðÐĉÐĴÐÐĊȷ
ȸȨÐĊÌÐšÐăåÌÐĴÐīĉðĊďăďȭ
• ĊķĉĉÐīĮŒĊåǠǟǠǟșǠǠșǠǡșǠǢșÐĴÆȘ
focussen
op kansen in plaats van problemen. Niet voor niets zeggen
we: we hebben een revolutie in de zorg ontketend.
æðÐÚĊȘ>ðÐīðĊìďķÌÐĊœÐÌÐĊðÐķœĮĴÐĮĨÐăăðĊæĊȘ
• dataǡǢåÐÅīķīðǡǟǡǟ
•
MATERIAAL

MIDDELEN

ŒăķĴɅǧǤ

Meer
over onze Tone of VoiceĮvind
je in Teams onder: Algemeen > Huisstijl
• ĴūÌǠǧȚǠǤķķīŒĊĉðÌÌæșȷ
ďÆìĴÐĊÌĮďĉǧȚǠǟķķī

wÆìīūåĊðŒÐķ

LOGO

KLEUR

Geen Tone of Voice zonder een schrijfwijzer. De belangrijkste
ǠUiveau
schrijfregels onder elkaar:
ÐÆďĉĉķĊðÆÐīÐĊðĊìÐĴăæÐĉÐÐĊďĨǠĊðŒÐķȘ

tijd eenvoudig geschreven:
ZĨÌÐœÐÅĮðĴÐšďÐāÐÐĊŒďķÌðæÐœďďīÌÐĊȘĊăāķĊþÐ

#ĴðĮìÐĴĴăĊðŒÐķœīðĊ#řĴĴÐīăăÐĮāĊšÐææÐĊÐĊ

ÐÐĊŒďķÌðæÆìÐÆāÐĊȣďåìÐĴœďďīÌÌĴþÐœðăĴæÐÅīķðāÐĊ

Vermijd woorden als ‘zullen, kunnen, willen en worden’.
ÅÐæīūĨÐĊȘ>ÐĴðĮÐÐĊŒďķÌðæÐĊÅÐæīūĨÐăūāUÐÌÐīăĊÌĮÌĴ

ăĴÐīĊĴðÐåȘ

Schrijf actief en in de tegenwoordige tijd.
ÌĴìÐĴĉÐīÐĊÌÐÐăŒĊÌÐUÐÌÐīăĊÌÐīĮāĊăÐšÐĊÐĊāĊ
TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

Met oog op eenvoud worden ook nummers, data, valuta en

ĊðÐĴăăÐÐĊăæÐīďĨæÐăÐðÌÐĊĊĮĨīÐÐāĴșĉīďďāăĮ

Gebruik moderne taal.
ĨīÐĴĴðæÐĊăÐÐĮÅīÐīŒīÐĊœďīÌĴÌďďīìďæÐīďĨæÐăÐðÌÐĊȘ

Getallen
Tot en met twintig schrijven we uit:
ÅðĊĊÐĊìÐĴǠĴăĊðŒÐķŒăĴȘ¢ďĊðÐĴȟ:ÐÅīķðāÌĊÐÐĊ
één, negen, veertien.

Telefoonnummers 085 40 14 970 | 06 21 57 81 63
ȣȨ}ÐīðăăķĮĴīĴðÐȚìÐÆāÐĊðĮæÐÐĊǠœďďīÌȘ

Dus geen woorden als aanvankelijk, middels, alsmede, te allen ďĊĴīďăÐīÐĊðĮÌĴœÐăȘ
tijde, omtrent.
}ÐāĮĴÐĊæÐĮÆìīÐŒÐĊďĨǠĊðŒÐķăÐšÐĊÅďŒÐĊÌðÐĊ
BEELD

æÐĉāāÐăūāďĨÐÐĊĴÐăÐåďďĊȧœīďĨĮĴÐÐÌĮĉÐÐīœďīÌĴ

Vermijd jargon.
æÐÆďĉĉķĊðÆÐÐīÌÐĊœīďĨďďāÌÐĨĨŒĊ#řĴĴÐīìÐĴ

Gebruik geen woorden die alleen je collega’s begrijpen. Denk
ĉÐÐĮĴæÐīÌĨăÐÐæÌœďīÌĴȨȘ
aan de belevingswereld van je lezer.
TÐĴĊÌÐīÐœďďīÌÐĊȚNÐĊþÐÌďÐăæīďÐĨșĮÆìīūåðĊāďīĴÐș
COMPOSITIE

Zet een punt achter je kop.
ÆĴðÐŒÐšðĊĊÐĊÐĊďŒÐīšðÆìĴÐăūāăðĊÐȸ
ĮȧĨÐīďĊÌÐīœÐīĨȨș

Data

23 februari 2022

Bedragen

€ 85

Tijden

18.25 uur *

Uitzonderingen: administratieve teksten, zoals overzichten,
facturen en voorstellen.

Om het doelgerichte karakter van Dytter te benadrukken,
æÐÅīķðāĴķĮĮÐĊāďĨþÐĮșæÐÅīķðāæÐÐĊȧďåšďĉðĊĉďæÐăūāȨ
schrijven we koppen en tussenkoppen met een punt achter de
ŒāĴășŒÐīĉūÌåďīĉÐÐăĴăæÐÅīķðāșæÐÅīķðāŒīæÐĊÐĊ
kop.
ĊĴœďďīÌÐĊăĮþÐðÐĴĮœðăĴķðĴăÐææÐĊșŒÐīĉūÌťæķķīăūāÐ
ĴășœÐÐĮÆďĊÆīÐÐĴȧÐĊĊðÐĴœďăăðæȨșŒÐīĉūÌÌķÅÅÐăÐ
MATERIAAL

Gebruik zo min mogelijk uitroeptekens.
ďĊĴāÐĊĊðĊæÐĊÐĊăÐÐĮÐăāÐĴÐāĮĴÌðÐþÐæÐĮÆìīÐŒÐĊìÐÅĴș
Alleen bij enthousiaste uitroepen gebruik je een uitroepteken.
ìīÌďĨĊþÐšÐăåȧďåĊďæÅÐĴÐīȚĊÐÐĊĊÌÐīȨŒďďīȘ

MIDDELEN

Meer taal- en stijl technische regels vind je in Teams onder:
Algemeen > Huisstijl

Voorbeeldtekst e-mail

LOGO

KLEUR

¢ďĮÆìīūŒÐĊœÐďĊšÐÐȭĉðăĮĊðÐĴȚ

¢ĐĮÆìīūŒÐĊœÐďĊšÐÐȭĉðăĮȚ

:ÐÆìĴÐĉÐŒīďķœ¢ĊÌÐīĮș
Geachte mevrouw Zanders,

ÐĮĴÐĊĊÐĉīðÐș
Hoi Annemarie,

Naar aanleiding van uw sollicitatie, waarvoor wij u op de
UīĊăÐðÌðĊæŒĊķœĮďăăðÆðĴĴðÐșœīŒďďīœūķďĨÌÐ

Dankjewel voor je aanmelding. Wat leuk dat je interesse
ăăÐīÐÐīĮĴÅÐÌĊāÐĊœūþÐŒďďīìÐĴðĊŒķăăÐĊŒĊďĊĮ

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

eerste plaats bedanken, delen wij u mee dat de
ÐÐīĮĴÐĨăĴĮÅÐÌĊāÐĊșÌÐăÐĊœūķĉÐÐÌĴÌÐĨīďÆÐÌķīÐ
procedure die Dytter hierin hanteert, als volgt is:

ÌðÐ#řĴĴÐīìðÐīðĊìĊĴÐÐīĴșăĮŒďăæĴðĮȚăăÐīÐÐīĮĴšķăăÐĊœū

æīæĉÐĴ#řĴĴÐīĊìÐĴœÐīāœðăĴăĮĨīĴĴðĉÐšÐăåȭ

ķœĮďăăðÆðĴĴðÐÅÐāūāÐĊÐĊĴďÐĴĮÐĊȘ

ĮĴĊÌðæÐšďīæŒÐīăÐĊÐīȘOÐķāÌĴþÐÌÐšÐÐÐīĮĴÐĮĴĨ

allereerst zullen wij uw sollicitatie bekijken en toetsen.

BEELD

hebt in werken via Dytter.
ďĊăðĊÐĮďăăðÆðĴĴðÐåďīĉķăðÐīșœīðĊþūĊæÐÐåĴÌĴþÐ

Indien er aanleiding is om nader met u in gesprek te

Wij starten meteen met het screenen van je proﬁel.
Binnen drie werkdagen hoor je of je aan de slag kunt.

ìÐÅĴæÐĊďĉÐĊȝ
Nog heel even geduld dus.

AĊÌðÐĊÐīĊăÐðÌðĊæðĮďĉĊÌÐīĉÐĴķðĊæÐĮĨīÐāĴÐ
willen komen, neemt Dytter telefonisch contact met u

COMPOSITIE

op. Deze procedure kan ongeveer 2 weken in beslag
œðăăÐĊāďĉÐĊșĊÐÐĉĴ#řĴĴÐīĴÐăÐåďĊðĮÆìÆďĊĴÆĴĉÐĴķ

Heb je vragen? Wij helpen je graag. contact@dytter.com
¢ďăĮþÐœÐăăðÆìĴæÐìďďīÌìÐÅĴșæĴìÐĴæďÐÌĉÐĴ#řĴĴÐīȘ

nemen.
ďĨȘ#ÐšÐĨīďÆÐÌķīÐāĊďĊæÐŒÐÐīǡœÐāÐĊðĊÅÐĮăæ

030 22 73 351
wĴÐÐÌĮĉÐÐīĉÐĊĮÐĊšðÐĊÌĴďĊšÐĊĨāœÐīāĴȚĮĉÐĊ

ĊÐĉÐĊȘ

ĉÐĴÆďăăÐæȸĮŒĊþďķșĉāÐĊœūÑÆìĴìÐĴŒÐīĮÆìðăðĊÌÐšďīæ

Mochten er tussentijds vragen bij u zijn, schroomt u dan
niet deze aan ons voor te leggen door te mailen naar...

TďÆìĴÐĊÐīĴķĮĮÐĊĴūÌĮŒīæÐĊÅūķšūĊș
etc.

MATERIAAL

ȘȘȘ

Gretha

ĮÆìīďďĉĴķÌĊĊðÐĴÌÐšÐĊďĊĮŒďďīĴÐăÐææÐĊ

>ÐÅþÐŒīæÐĊșăĴþÐÌðÐďĊĮÌĊœÐĴÐĊȟūìÐăĨÐĊþÐ

ÌďďīĴÐĉðăÐĊĊīȘȘȘÐĴÆȘ

æīæďĉþÐŒăķæœÐæœūĮĴÐĉāÐĊȝ
TÐĴŒīðÐĊÌÐăūāÐæīďÐĴș
ȘȘȘ

MIDDELEN

Hartelijke groet,

Stijlelementen
wĴūăÐăÐĉÐĊĴÐĊ

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

ďďīĮĴūăÐăÐĉÐĊĴÐĊæÐÅīķðāÐĊœÐÌÐÐăÐĉÐĊĴÐĊķðĴìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāȘðīāÐăĮÑĊŒďīĉÐĊœīðĊĴœÐÐďåĉÐÐīÆðīāÐăĮĉÐĴÐăāīŒÐīÅďĊÌÐĊ
œďīÌÐĊȧŒÐīÅðĊÌðĊæĮÐăÐĉÐĊĴÐĊȨȘ#ÐšÐÆðīāÐăĮÐĊŒÐīÅðĊÌðĊæĮÐăÐĉÐĊĴÐĊāķĊĊÐĊďĨÌðŒÐīĮÐĉĊðÐīÐĊœďīÌÐĊæÐÅīķðāĴȘZĉÅÐÐăÌðĊĴÐ
ĨăĴĮÐĊșďĉÅÐÐăÌďĊÌÐīĴÐĨăĴĮÐĊșďĉðÆďĊÐĊÐĊðĊåďæīĨìðÆĮĉÐÐĴÐĉāÐĊȘ
MIDDELEN

LOGO

wĴūăĮìÐÐĴĮǠ

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD
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ZďāÌÐĮĴūăĮìÐÐĴĮāďĉÐĊŒďďīĴķðĴÌÐÅĮðĮŒĊìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāȘ#ÐÆðīāÐăĮœďīÌÐĊìðÐīÅūðĊÐÐĊæīðÌŒĊÌīðÐŒÐīĮÆìðăăÐĊÌÐåďīĉĴÐĊæÐĨăĴĮĴș
MATERIAAL

MIDDELEN

œīĉÐÐŒÐīŒďăæÐĊĮÐÐĊÌÐÐăŒĊìÐĴæīðÌæÐĴďďĊÌœďīÌĴȘZĨÌÐšÐĉĊðÐīšūĊŒÐăÐŒīðĊĴÐĊĉďæÐăūāșšďœÐăðĊĨďĮðĴðÐåăĮÌðĨďĮðĴðÐåȘ

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

wĴūăĮìÐÐĴĮǡ

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

wĴūăĮìÐÐĴĮǢ

LOGO

NO't

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

TA##'O'U

wĴūăĮìÐÐĴĮǡĉÐĴÅÐÐăÌ

LOGO

NO't

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

TA##'O'U

wĴūăĮìÐÐĴĮǡĉÐĴÅÐÐăÌ

Stijlsheets åœðĮĮÐăðĊæ
3 met beeld

LOGO

NO't

TYPOGRAFIE

BEELD
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Sluit je aan

MATERIAAL

TA##'O'U

TÐĴÑÑĊÌīķāďĨÌÐāĊďĨ

Sluit je aan TÐĴÑÑĊÌīķāďĨÌÐāĊďĨ

Iconen

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD
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AĊÌðÐĊœÐÐŘĴīðÆďĊÐĊðĊšÐĴĴÐĊȧĮĨÐÆðťÐāÐšďīæðÆďĊÐĊŒďďīÅūŒďďīÅÐÐăÌÌÐšďīæșÌÐœÐÅĮðĴÐșÌÐĨĨȨāķĊĊÐĊÌÐšÐðĊÐĊšďĊÌÐīÆðīāÐăœďīÌÐĊðĊæÐšÐĴȘ
Dit
is een overzicht van de stijl iconen die we gebruiken. Deze iconen zijn te downloaden via www.feathericons.com
åìĊāÐăūāŒĊìÐĴæÐÅīķðāðĮìÐĴĮďĉĮÅÐĴÐīďĉšÐĉÐĴďåšďĊÌÐīāÌÐīȧÆðīāÐăȨĴÐæÐÅīķðāÐĊȘ¢ðÐďďāìÐĴŒďďīÅÐÐăÌŒĊìÐĴðÆďďĊæÐÅīķðāðĊÌÐĨĨȭ
MATERIAAL

en
zijn te gebruiken in de verschillende kleuren van onze doelgroepen.
ðĊĮĨðīĴðÐȘ#īÅūāĊÐīÌďďīĉðÌÌÐăŒĊÌÐÆðīāÐăÐÐĊÅķĴĴďĊœďīÌÐĊæÐÆīÐÐÚīÌȘ#ÐðÆďĊÐĊāķĊĊÐĊďĨăăÐ#řĴĴÐīāÐīĊȭāăÐķīÐĊœďīÌÐĊæÐšÐĴȘ
#ķĮåÐăÅăķœșīďďÌșăðÆìĴÅăķœÐĊÌďĊāÐīÅăķœȘ#ðĴāĊďďāăĮÆďĊĊďĴĴðÐŒďďīÌÐæÐÅīķðāÐīÐŘĴīŒÐīĮĴÐīāÐĊÌœÐīāÐĊȘ

MIDDELEN

Infographics

LOGO

KLEUR

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consect
etuer adipiscing elit, sed diam nonum
my nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

1

2
Wisienim
Wisienim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Consectetuer
Consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim.

TYPOGRAFIE

Quis nostrud exerci
Quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Euismod tincidunt
Euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam.

Dolor sit amet
Dsit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore.

Dolor sit amet
Dsit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore.

3

Velitesse
Velitesse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignis.

4

Velitesse
Velitesse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignis.

6

Blandit praesent
Blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla fac
ilisi.

8

Duis autem vel
Duis autem vel eum iriure dolor. Dit
amet, consect etuer adipiscing elit,
sed diam nonum my nibheuismod
ticidunt ut laoreet dolore.

Consectetuer
Consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod.

Dolor sit amet
Dsit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

5

7

Dolor sit amet
Dsit amet, consectet
uer adpiscing elit sed
diam nonum my nibh
euismod tincidunt.

Euismod tincidunt
Euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat. Duis
autem vel eum iriure dolor. Dit
amet, consect etuer adipiscing
elit, sed diam nonum my nibheuismod ticidunt ut laoreet
dolore.

Duis autem vel
Duis autem vel eum iriure dolor.
Dit amet, consect etuer adipiscing elit, sed diam nonum my nib.

Consectetuer
Consectetuer adipi
scing elit, sed diam
nonummy nibh euis
mod tincidunt.

Euismod
Euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna
aliquam erat volupat.
Ut wisi enim.

Duis autem vel
Duis autem vel eum
iriure dolor. Dit amet,
consect etuer adipi
scing elit, sed diam.

Velitesse
Velitesse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignis.

9

Consectetuer
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod.
Euismod tincidunt
Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

BEELD
Dolor sit
Dsit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Dolor sit amet
Dsit amet, consectet
uer adpiscing elit sed
diam nonum my nibh
euismod tincidunt.

COMPOSITIE

Consectetuer
Consectetuer adipi
scing elit, sed diam
nonummy nibh euis
mod tincidunt.

Euismod
Euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna
aliquam erat volupat.
Ut wisi enim.

Duis autem vel
Duis autem vel eum
iriure dolor. Dit amet,
consect etuer adipi
scing elit, sed diam.

Wisienim
Wisienim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

Consectetuer
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volut pat. Ut wisi enim ad minim.

Duis autem vel
Duis autem vel eum iriure dolor. Dit amet, consect
etuer adipiscing elit, sed diam nonum my nib.

Quis nostrud exerci
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Quis nostrud
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse.

MATERIAAL

ZďāðĊÌÐðĊåďæīĨìðÆĮœďīÌÐĊÌÐÆðīāÐăŒďīĉÐĊÐĊŒÐīÅðĊÌðĊæĮÐăÐĉÐĊĴÐĊÌďďīæÐŒďÐīÌȘ>ðÐīāðÐšÐĊœÐœīĉďæÐăūāŒďďīŒďīĉÐĊÌðÐÌðīÐÆĴĴÐ
ìÐīăÐðÌÐĊšūĊķðĴìÐĴÅÐÐăÌĉÐīāŒĊ#řĴĴÐīȘZĨÌÐšÐĉĊðÐīāķĊþÐÅūŒďďīÅÐÐăÌĴūÌĮăūĊÐĊșāÐīĊÐăÐĉÐĊĴÐĊșÆďĊŒÐīĮĴðÐĮÐĊĮĴāÐìďăÌÐīĊăřĮÐĮ
ðĊÅÐÐăÌœÐÐīæÐŒÐĊȘ#īÅūœďīÌÐĊÐăÐĉÐĊĴÐĊăĴūÌðĊŦĴÌÐĮðæĊœÐÐīæÐæÐŒÐĊȧŒďīĉÐĊðĊÐÐĊŒăāďĊĴœÐīĨșĉðĊðĉăðĮĴðĮÆìÐÐĊšďĊÌÐīďĉĴīÐāȨȘ
MIDDELEN

LOGO

Materiaalkeuze

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD
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ZĊĮÌŒðÐĮðĮďĉŒďďīĮĴÐŒðæĉĴĨĨðÐīðĊìďďæœðĴĴÐāðÐšÐĊȘďďīĉĴÐīðăĉÐĴÐÐĊÐŘĴīÅūšďĊÌÐīÐķðĴĮĴīăðĊæȧšďăĮÐÐĊŒðĮðĴÐāīĴþÐȨāĊ
We
raden aan om stevig matpapier in hoogwit te kiezen. Voor materiaal met een extra bijzondere uitstraling (zoals een visitekaartje) kan gekozen
æÐāďšÐĊœďīÌÐĊŒďďīÅūŒďďīÅÐÐăÌæÐÆÆìÐÐīÌĨĨðÐīȧĨĨðÐīĉÐĴÐÐĊæÐāăÐķīÌÐĴķĮĮÐĊăæȨșÐÐĊĉĴăĉðĊĴďåÐÐĊĨīÐÐæďĉÐÐĊĮĴĮĴÅīÐ
worden
voor bijvoorbeeld gecacheerd
papierȭæÐŒďÐăȨȘZďāðĮåďăðÐÌīķāșšÐÐåÌīķāÐĊĨīĉďķĊĴðĊāĴÐÐĊĉďæÐăūāìÐðÌȘ}ÐŒÐĊĮāĊĉÐĴÅÐìķăĨŒĊ
(papier met een gekleurde tussenlaag), een mat laminaat of een preeg om een stastbare vorm te
ŒďīĉĴÐÆīÐÚīÐĊȧŒďďīÐÐĊȷ
ÌīķāȭďĨȭÌÐȭāĊďĨȸ
creëren.
Ook foliedruk,
zeefdruk en paramount inkt is mogelijk. Door vormen te gebruiken kan een ‘Dytter’-uitstraling gecreëerd worden, zoals
ŒďīĉÐĊÐÐĊȾ#řĴĴÐīȾ
ȭķðĴĮĴīăðĊææÐÆīÐÚÐīÌœďīÌÐĊȘ¢ďăĮÐÐĊŒðÐīāĊĴÐāīĴðȘĨȘŒȘǤșȧåæÐȨīďĊÌðȘĨȘŒȘīÐÆìĴÐĊÌďďīȧăĮÐīȨĮĴĊĮÐĊȧÐÐĊŒďīĉ
MATERIAAL

MIDDELEN

een
vierkante kaart i.p.v. A5, (afge)rond i.p.v. recht en door (laser)stansen (een vorm uitsnijden).
ķðĴĮĊūÌÐĊšďăĮÅūŒďďīÅÐÐăÌÐÐĊÆðīāÐăȨȘ'ÐĊæÐŒďÐăŒĊŒÐīÅðĊÌðĊæāĊĴÐŒÐĊĮæÐÆīÐÚÐīÌœďīÌÐĊÌďďīĴÐœÐīāÐĊĉÐĴŒďķœÐĊďåðĊăæÐĊȘ

Briefpapier

LOGO
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Organisatienaam
Naam Begunstigde
Adreslaan 12
1234 AB Utrecht

Europalaan 500 W.2.3

TYPOGRAFIE

3526 KS Utrecht
030 - 2273351
contact@dytter.com
www.dytter.com
NL00 XXXX 1234567890
KVK 65824504
BTW NL 1234 56 789 B01

Utrecht, 1 februari 2020
Betreft: Lorem ipsum

BEELD

Geachte heer/mevrouw,
Landa vendem doluptia doles ullaut ut maio corum est ad modicae inverum si non
nonsequo beatis reicium fugitam, sum rectiis voluptae et inctatque volor seris que
consequi debit, int, sam dolorit volupta ererum vel ex estibus aut ut magnam iliam
fuga.

COMPOSITIE

Pitaspit haribus andaectur magnates aut porum etur re laborumquia pellit laccuptatem fugitio bea aut dempera tibusda nducipici autendus, solo berorent esci debitae.
Diti ius dolorehenit, qui re pro ilibustibus, untur, solesequi berfero enda quae nobita
vendia veria di voluptat ad utemolorrum volenis nimus, in ex entio deles quatia
aliquae rerrovita veles et aut harum ellatem resedip iendelenda porunt quistrunt
omnimil laborio cor moluptati blab inctur, quiatur am acearum quod eos enisqui aut
escimus eum venienihic.Nus atem que opta velitias dio in porporest mosapiendi num
si ventescia debit quatquis molorrum quia aut pere pla venditiumet molum quis ipid
molor arunt quia qui que et.
Nem as imen Wdam vendi dolum eat. Ecte quid qui vitat. Vel imagnie necesto
riostrum consecerem quiatem ipsae sint fuga. Ut aut eatquis dit est eniti qui cume
nimenis eatioratem conseque num nobit autae rerro elecaborem libusandis enim
abore debis dessus raerum doluptatum
sustia ventore everatquas doluptatur?
TÐĴŒīðÐĊÌÐăūāÐæīďÐĴș

MATERIAAL

ūšūĊ#řĴĴÐī
De Zorgverbinders
Wij zijn Dytter.
Hét boekingsplatform
voor de zorg.

MIDDELEN

Envelop

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

Organisatienaam
Naam Begunstigde
Adreslaan 12
1234 AB Utrecht

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

Wij zijn Dytter.
ūšūĊ#řĴĴÐī
De Zorgverbinders
Hét boekingsplatform voor de zorg.

VisitekaartjeVisitekaartje
stansgaatje

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

André Piso

André Piso

CEO
andre.piso@dytter.com
+31 6 820 692 88

CEO
andre.piso@dytter.com
+31 6 820 692 88

BEELD
Dytter B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
030 22 73 351
contact@dytter.com

Bezoek onze
website

www.dytter.com

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

ūšūĊ#řĴĴÐī De Zorgverbinders

André Piso
CEO
andre.piso@dytter.com
06 - 205 470 98
Europalaan 500
3526 KS Utrecht
030 - 227 33 51
œœœȘÌřĴĴÐīȘÆďĉ
Wij zijn
Dytter.
Wij
zijn Dytter.
Hét boekingsplatform
de zorg.
Een revolutionairvoor
boekingsplatform
voor de zorg.

Dytter B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
030 22 73 351
contact@dytter.com

Bezoek onze
website

www.dytter.com

ūšūĊ#řĴĴÐī De Zorgverbinders

Greta Jochems
zorg & recruitment manager
greta.jochems@dytter.com
06 - 831 233 33
Europalaan 500
3526 KS Utrecht
030 - 227 33 51
www.dytter.com

Wij zijn Dytter.
Hét boekingsplatform voor de zorg.

With compliments card

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

Wij zijn
ūšūĊ#řĴĴÐī
De Dytter.
Zorgverbinders

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

Hét boekingsplatform voor de zorg.

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

Website feeling

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE

BEELD

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

Website mobiel

ÐīāăīÐĊÌÐœďďīÌÐĊăūĮĴ

LOGO

KLEUR

GīťĮÆìăæÐĉÐÐĊ
Infographics

'ÐĊðĊåďīĉĴðÐŒÐðăăķĮĴīĴðÐȚÐÐĊåÅÐÐăÌðĊæÌðÐðĊåďīĉĴðÐķðĴÅÐÐăÌĴÐĊŒÐīāăīĴȘ
'ÐĊðĊåďæīĨìðÆðĮÐÐĊÆďĉÅðĊĴðÐŒĊĴÐāĮĴÐĊÅÐÐăÌȘ

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

wĴūăĮìÐÐĴĮ 



'ÐĊÅĮðĮďĉðĊĴÐšÐĴĴÐĊŒďďīŒÐīÌÐīÐŒďīĉæÐŒðĊæȘ

Grid

'ÐĊīĮĴÐīȘ

Hiërarchie

ZīæĊðĮĴðÐȧðĊÌÐÆďĊĴÐŘĴŒĊŒďīĉæÐŒðĊæșŒďăæďīÌÐŒĊÅÐăĊæīūāìÐðÌ
ŒĊĴřĨďæīťÐďåÐăÐĉÐĊĴÐĊďĉĉÐÐŒďīĉĴÐæÐŒÐĊȨȘ

BEELD

Content

AĊìďķÌȘ

Iconen

'ÐĊīÐĨīÐĮÐĊĴĴðÐåĮřĉÅďďășæīťĮÆìĮřĉÅďďă
ĴÐīìÐīāÐĊĊðĊæȘ

COMPOSITIE

Storytelling

'ÐĊŒďīĉŒĊÆďĊĴÐĊĴĉīāÐĴðĊæœīÅūÐÐĊĨÐīĮďďĊăūāŒÐīìăœďīÌĴæÐÅīķðāĴďĉ
ðĊåďīĉĴðÐďŒÐīÐÐĊĉÐīāșĨīďÌķÆĴďåÌðÐĊĮĴĴÐæÐŒÐĊȘ#ÐķĴìÐĊðÐāÐŒÐīìăÐĊÌðÐœďīÌÐĊ
æÐÅīķðāĴÅūĮĴďīřĴÐăăðĊæšūĊÅÐÌďÐăÌďĉÐÐĊÐĉďĴðďĊÐăÐīÐÆĴðÐĴÐœÐÐæĴÐÅīÐĊæÐĊÅū
ÆďĊĮķĉÐĊĴÐĊÐĊšÐĴÐŒÐīÅðĊÌÐĊĉÐĴìÐĴĉÐīāȘ

MATERIAAL

Vlakverdeling

#ÐÅÐÐăÌďĨÅďķœȘ>ÐĴðĮÐÐĊĊÌÐīÐďĉĮÆìīūŒðĊæŒĊÆďĉĨďĮðĴðÐœīÅūìÐĴæĴďĉÐÐĊ
ÅÐĨăÌÐðĊÌÐăðĊæŒĊìÐĴÅÐÐăÌŒăāÐĊÌÐďĊÌÐīăðĊæÐĮĉÐĊìĊæŒĊÌÐĮĉÐĊĮĴÐăăÐĊÌÐÌÐăÐĊȘ

MIDDELEN

ÐīāăīÐĊÌÐœďďīÌÐĊăūĮĴ

LOGO

KLEUR

TřĨďæīťÐȥĴÐāĮĴ
}řĨďæīťÐ 



}řĨďæīťÐďĉŒĴăăÐĮĨÐÆĴÐĊÌðÐìďīÐĊÅūìÐĴďĨĉāÐĊŒĊĴÐāĮĴÐĊȘ>ðÐīďĊÌÐīŒăăÐĊďĊÌÐīĊÌÐīÐ
ÌÐāÐķšÐŒĊăÐĴĴÐīĴřĨÐĊșīÐæÐăåĮĴĊÌÐĊœðĴīķðĉĴÐȘ#ÐāÐķšÐŒĊÌÐšÐŒďďīæÐĊďÐĉÌÐĮĨÐÆĴÐĊāķĊȭ
ĊÐĊŒĊðĊŒăďÐÌšūĊÅūìÐĴÅÐīÐðāÐĊŒĊÐĊìÐĴšÐĴĴÐĊŒĊÌÐþķðĮĴÐĴďďĊŒďďīÐÐĊ
ÅÐĨăÌÐÌďÐăæīďÐĨȘ

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

Hiërarchie

ZīæĊðĮĴðÐȧðĊÌÐÆďĊĴÐŘĴŒĊŒďīĉæÐŒðĊæșŒďăæďīÌÐŒĊÅÐăĊæīūāìÐðÌŒĊĴřĨďæīťÐďå
ÐăÐĉÐĊĴÐĊďĉĉÐÐŒďīĉĴÐæÐŒÐĊȨȘ

BEELD

Lettertype

'ÐĊăÐĴĴÐīĴřĨÐðĮÐÐĊďĊĴœÐīĨŒĊÐÐĊăÐĴĴÐīÌďďīÐÐĊȵăÐĴĴÐīĴřĨÐȭďĊĴœÐīĨÐīȶȘ
¢ďȸĊìÐăÐĮÐĴăÐĴĴÐīĮșšďăĮ:īĉďĊÌș>ÐăŒÐĴðÆșďå:ðăăwĊĮðĮÐÐĊăÐĴĴÐīĴřĨÐȘ

COMPOSITIE

Interlinie

#ÐīķðĉĴÐĴķĮĮÐĊīÐæÐăĮðĊÐÐĊĴÐāĮĴȘ

Corps

AĊÌÐĴřĨďæīťÐœďīÌĴÌÐæīďďĴĴÐŒĊÌÐăÐĴĴÐīĊæÐÌķðÌĉÐĴÌÐĴÐīĉȾÆďīĨĮȾȘ#ÐĉĴðĮ
æÐăūāĊÌÐåĮĴĊÌȧīķðĉĴÐĴķĮĮÐĊȨŒĊÌÐďĊÌÐīāĊĴŒĊÐÐĊĮĴīĴăÐĴĴÐīȧšďăĮÌÐæșþȨĴďĴ
ĊÌÐÅďŒÐĊāĊĴŒĊÐÐĊĮĴďāăÐĴĴÐīȧšďăĮÌÐåșăȨ>ÐĴÆďīĨĮœďīÌĴĉÐÐĮĴăĊæÐÌķðÌðĊĨķĊĴÐĊȘ
ZĊĮÌŒðÐĮðĮăĮþÐÐÐĊăÐĴĴÐīðĊÆďīĨĮŘšÐĴșÌÐæīďďĴĴÐŒĊÌÐðĊĴÐīăðĊðÐĉðĊðĉăǢĴďĴǣĨķĊĴÐĊĴÐ
ŒÐīæīďĴÐĊŒďďīÐÐĊĉāāÐăūāăÐÐĮÅīÐĴÐāĮĴȥŒďăÌďÐĊÌÐīķðĉĴÐȧÆďīĨĮǨɒĉðĊðĉăǠǡďåǠǢðĊĴÐīăðĊðÐș

MATERIAAL

MIDDELEN

ǣǟɒĉðĊðĉăǣǢȥǣǣðĊĴÐīăðĊðÐȭŒāðĮĉÐÐīĊďæðÐĴĮĨīÐĴĴðæÐīăÐÐĮÅīȘ}ÐŒÐÐăðĮĊðÐĴæďÐÌȘ

ÐīāăīÐĊÌÐœďďīÌÐĊăūĮĴ

LOGO

KLEUR

TřĨďæīťÐȥĴÐāĮĴȧŒÐīŒďăæȨ
Font

'ÐĊåďĊĴœďīÌĴæÐÅīķðāĴďĉÐÐĊďĊĴœÐīĨĴÐĉāÐĊȘ:ðăăwĊĮȧăÐĴĴÐīĴřĨÐȨðĊtÐæķăīȧÌÐĮĴūăȨðĊ
ǠǡĨķĊĴÐĊȧÌÐæīďďĴĴÐȨðĮÐÐĊåďĊĴȘ>ÐĴšÐăåÌÐăÐĴĴÐīĴřĨÐðĊÌÐšÐăåÌÐĮĴūăðĊǠǣĨķĊĴÐĊðĮœÐÐīÐÐĊĊÌÐī
åďĊĴȘ'ðæÐĊăūāðĮìÐĴåďĊĴÌķĮÌÐÆďĉÅðĊĴðÐŒĊìÐĴæÐāďšÐĊăÐĴĴÐīĴřĨÐșÌÐĮĴūăÐĊæīďďĴĴÐȘ

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

Letterspatiëring

#ÐåĮĴĊÌĴķĮĮÐĊăÐĴĴÐīĮșĴķĮĮÐĊœďďīÌÐĊÐĊāďīĴÐīÐæÐăĮšďÌĊðæĊĨĮĮÐĊÌĴìÐĴæďÐÌ
ăÐÐĮÅīðĮȧÌðĴĉæĊðÐĴĴÐŒÐÐăďåĴÐœÐðĊðæšūĊșÌĊœďīÌĴĴÐÐĊæĴÐĊāĮďåāďĉÐĊÌÐ
ăÐĴĴÐīĮĴÐÌðÆìĴďĨÐăāīĴÐĮĴĊȨȘ

BEELD

Italic
Oblique

#ðĴðĮÐÐĊĮÆìīÐŒÐăÐĴĴÐīÌĴďĊĴœďīĨÐĊðĮŒĊÐÐĊīďĉĊăÐĴĴÐīșìÐĴðĮÐÐĊĨīĴďĊĴœÐīĨȘ




#ðĴðĮŒāÐÐĊĮÆìķðĊÐŒīðĊĴŒĊÐÐĊăÐĴĴÐīĉÐĴœÐðĊðæďåšÐăåĮæÐÐĊŒÐīĮÆìðăȘ
#ðĴāĊÐðæÐĊăūāæÐÐĊĨīĴďĊĴœÐīĨœďīÌÐĊæÐĊďÐĉÌȘ

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

ÐīāăīÐĊÌÐœďďīÌÐĊăūĮĴ

LOGO

KLEUR

#īķāœÐīāȥĨīďÌķÆĴðÐ
Stansen

>ÐĴĨīďÆÐĮœīÅūĮÆìÐīĨÐĮĴăÐĊīÐæÐăĮœďīÌÐĊæÐÅīķðāĴďĉŒďīĉÐĊŒďďīăÅÐăĮș
ÌďšÐĊÐĊŒÐīĨāāðĊæÐĊķðĴæÐÌīķāĴÐŒÐăăÐĊĴÐĮĊūÌÐĊȘ

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

Preeg

qīÐæÐĊðĮÐÐĊĊÌÐīœďďīÌŒďďīīÐăðÚåÌīķāȘ'ÐĊĨīÐÐæŒďīĉšďīæĴÐīŒďďīÌĴÐīďĨ
ÅÐĨăÌÐÌÐăÐĊðĊìÐĴĨĨðÐīÐÐĊīÐăðÚåæÐÌīķāĴœďīÌĴȘ

BEELD

Foliedruk

ÐīÐÌÐăðĊæĮĴÐÆìĊðÐāœīÅūÐÐĊÌķĊĊÐāăÐķīȭďåĉÐĴăåďăðÐďĨìÐĴÌīķāœÐīāœďīÌĴĊæÐÅīÆìĴȘ

Zeefdruk

'ÐĊÌīķāĴÐÆìĊðÐāÌðÐæÐÅīķðāĴœďīÌĴŒďďīĉÐÐīÌÐīÐæīťĮÆìÐÌďÐăÐðĊÌÐĊș
šďăĮĴÐŘĴðÐăÅÐÌīķāāðĊæșŨÆìÐĮÐĊāķĊĮĴÌīķāāÐĊȘ#ÐÅÐÌīķāāðĊæðĮðÐĴĮæīďŒÐīȘ

COMPOSITIE

Paramount inkt

tÐăðÚťĊāĴȧÌðāāÐīÐșŒďÐăÅīÐðĊāĴȨȘ

Spot vernis

>ÐĴĨăĴĮÐăūāŒÐīĊðĮĮÐĊȧăāȨŒĊìÐĴÌīķāœÐīāȘ
ūŒďďīÅÐÐăÌÅūŒðĮðĴÐāīĴþÐĮďåďĨÐÐĊďĉĮăæŒĊÐÐĊåďăÌÐīďåÅīďÆìķīÐȘ

:īĉĮæÐœðÆìĴ



>ÐĴæÐœðÆìĴŒĊĨĨðÐīœďīÌĴķðĴæÐÌīķāĴðĊìÐĴĊĴăæīĉĉÐĊĨÐīŒðÐīāĊĴÐĉÐĴÐīȧæȥĉȈȨ
ÐĊœďīÌĴȷæīĉæÐœðÆìĴȸæÐĊďÐĉÌȘ>ÐĴÅÐĴīÐåĴăÌķĮĊðÐĴÐÐĊæÐœðÆìĴŒĊìÐĴĨĨðÐīÅÐĴīÐåĴș
ĉīÐÐĊæÐœðÆìĴĨÐīďĨĨÐīŒăāĴÐȘ

MATERIAAL

Online
Fav-icon

Afkorting van favorite icon. Een klein icoon wat verbonden is aan de website. Bij het surfen zie
je het meestal in de adresbalk en in je lijst aan favorieten als je de betreffende website als

MIDDELEN

favoriet hebt opgeslagen.

ÐīāăīÐĊÌÐœďďīÌÐĊăūĮĴ

LOGO

KLEUR

TYPOGRAFIE
TONE
OF VOICE

BEELD

Maten
A-formaten

Enveloppen

ȧðĊĉĉșĮĴÐÐÌĮŒÐīÌķÅÅÐăÌĉÐĴǠĉĴȨ

ȧðĊĉĉȨ

ǟɒǧǣǠŘǠǠǧǨȧǠŒðÐīāĊĴÐĉÐĴÐīȨ

'ǤȥǥɒǠǠǟŘǡǡǟ

ǠɒǤǨǣŘǧǣǠ

'ǤɒǠǤǥŘǡǡǟ

ǡɒǣǡǟŘǤǨǣ

ǤɒǠǥǡŘǡǡǨ

ǢɒǡǨǦŘǣǡǟ

ǥɒǠǠǣŘǠǥǡ

ǣɒǡǠǟŘǡǨǦ

'ǣɒǡǡǟŘǢǠǡ

ǤɒǠǣǧŘǡǠǟ

ǣɒǡǡǨŘǢǡǣ

ǥɒǠǟǤŘǠǣǧ
ǦɒǦǣŘǠǟǤ

COMPOSITIE

MATERIAAL

MIDDELEN

