
Huisstijlhandboek
Algemene richtlijnen en instructies 
voor het gebruik van de Drenthe-huisstijl

Drenthe doet wat met je



Dit huisstijlhandboek dient om het communicatiestramien en de huisstijl van 
Marketing Drenthe te bewaken en consistent uit te voeren. We adviseren dan 
ook alle partijen die deze huisstijl of onderdelen daarvan gaan toepassen, dit 
handboek goed door te nemen.  

Een consistente toepassing van het huisstijlhandboek zorgt ervoor dat de  
uitingen elkaar en het totaalbeeld versterken zodat we de provincie Drenthe 
op een heldere en herkenbare manier op de kaart zetten. 

Uw middel in Drenthe-huisstijl moet alvorens publicatie ter controle naar 
Marketing Drenthe. Ook wanneer u de huisstijl deels gebruikt door alleen het 
Drenthe-logo, de slogan of de button te plaatsen. Dit kan via onderstaande 
contactgegevens.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens Marketing Drenthe

Telefoonnummer: (0592) 79 24 20 
E-mail: info@marketingdrenthe.nl

Inleiding
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Logo/beeldmerk

Het logo van Drenthe omvat het door Vincent van Gogh met de hand geschreven 
woord ‘Drenthe’ (aangepast voor drukwerk). Het logo wordt altijd vijf graden linksom 
geroteerd. Het logo wordt op deze manier aangeleverd dus mag niet recht gedraaid 
worden. Het is de bedoeling dat dit logo de afsluiting van de pagina, advertentie of 
andere uiting wordt. Daarom dient het bij voorkeur rechts onderaan geplaatst te 
worden. Het logo mag niet worden vervormd. Dus niet roteren, schalen of afsnijden.

Kleur
De kleur dient altijd zwart te zijn. Dit is goed leesbaar zowel in een witte als rode 
achtergrond. Indien de leesbaarheid van het logo nadelig wordt beïnvloedt, mag het 
witte Drenthe logo gebruikt worden.

Plaatsing
Bij het plaatsen kunnen de onderste linker- en rechterpunten van het logo optisch 
uitgelijnd worden met de rechter- en ondermarge van het stramien waarin het 
gebruikt wordt. Het logo moet vrij op het vlak staan, zorg dat er niets in de directe 
omgeving van het logo staat. 

Bij het gebruik van het logo van Drenthe in communicatie-uitingen van derden gelden 
natuurlijk ook meerdere richtlijnen. Het Drenthe logo is een op zichzelf staand element 
en dient niet in andere uitvoeringen gebruikt te worden. Zo mag het Drenthe logo niet 
gebruikt worden als onderdeel van de slogan of een andere zin waar het woord 
Drenthe in voor komt. Het logo mag niet naar één van onderstaande voorbeelden 
vormgegeven worden:
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Logo zwart           Logo wit
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De verantwoorde manieren waarmee op 
verschillende manieren het Drenthe-logo, de 
slogan en de URL geplaatst mogen worden zie je 
hieronder.

Bij voorkeur wordt deze opzet onderaan het 
communicatiemiddel (footer website, advertentie) 
gebruikt. De rode Drenthe-kleur mag vervangen 
worden door de huisstijlkleur van de organistatie 
of regio. De slogan en de URL dient uitsluitend in 
het wit geplaatst te worden, met uitzondering op 
een witte achtergrond. Dan mogen de slogan en 
de URL in het zwart geplaatst worden. 

Het Drenthe-logo rechtsonder schept onmiddel-
lijk duidelijkheid en herkenbaarheid. De eenheid 
tussen de verschillende communicatiemiddelen 
wordt hierdoor benadrukt. Het Drenthe-logo dient 
hierbij als afsluiter van de pagina, advertentie of 
andere uiting. 

Wanneer u het Drenthe logo op zichzelf staand 
wilt plaatsen in combinatie met de slogan of de 
URL kunt u deze gecombineerde logo’s 
gebruiken.

drenthe.nl
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Gecombineerde Drenthe-logo’s:
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Kleurgebruik en typgrafie

Kleurgebruik
Bij de promotie van Drenthe wordt gestreefd naar een eenduidig 
beeld. Dit wordt verkregen door het gebruik van het Drenthe logo en 
de rode hoofdkleur van Drenthe.

Deze rode kleur is PMS 485, kleurcode #dc291e. Als uiting in full color 
gedrukt moet worden dan is de kleuren- opbouw 100 Yellow + 100 
Magenta. Dit is een opvallende kleur die zorgt voor een grote her-
kenbaarheid. De teksten die in een rood kleurvak komen, worden bij 
voorkeur in het wit geplaatst maar kan ook waar nodig in het zwart 
geplaatst worden. Zoals eerder vermeld zal het logo altijd in het zwart 
worden gebruikt. 

Drenthe rood:
 

Drukwerk: PMS 485 
Verf ralkleur 3020

HTML kleurcode #dc291e

Typografie
Voor hoofdkoppen wordt gebruik gemaakt van het lettertype 
Rockwell Std (regular). Dit is een duidelijk en goed leesbare  
schreefletter. Indien het corps groot genoeg is (minimaal Corps 15), 
verdient de Light-versie van het lettertype de voorkeur. 

Voor de platte teksten wordt gebruik gemaakt van Dax OT. De  
schreefloze Dax is een duidelijk en tijdloos lettertype dat mooi  
contrasteert met Rockwell. 
 
Afhankelijk van het gebruikte corpsgrootte, achtergrondkleur en het 
papiersoort zal de Medium- versie van de Dax volstaan. In sommige 
gevallen, zoals kranten-advertenties zal de Light-versie beter leesbaar 
zijn. Hieronder worden de lettertypes afgebeeld.

Rockwell Std

abcdefgh ABCDEFGH(light)
abcdefgh ABCDEFGH (regular)

Dax OT

abcdefgh ABCDEFGH (light)
abcdefgh ABCDEFGH (medium)


