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HET LOGO
DE LETTERTYPES
DE KLEUREN

Hier worden het gebruik van het logo, 
de lettertypes en de kleuren toegelicht.



DaaromDiemen

DaaromDiemen

DaaromDiemen

Het logo in kleur. Het logo bestaat uit het beeldmerk en de pay-off 
‘DaaromDiemen’. Het logo wordt altijd in zijn geheel toegepast.

HET LOGO HET LOGO Het logo in zwart-wit en diapositief.



DE LETTERTYPES DE KLEURENDe gebruikte lettertypes van de huisstijl zijn de Museo Sans en Museo De drie basiskleuren van het logo. Bij ZW-gebruik worden 
grijswaarden gebruikt.

GEBRUIK DE MUSEO 700 
VOOR KOPPEN

GEBRUIK DE MUSEO 500 SANS 
VOOR LOPENDE TEKST

GEBRUIK DE MUSEO 700 SANS 
VOOR SUBKOPPEN

Zwart 50%

PMS 117 U
RGB 

R 183, G 140, B 48
C M Y K

 C 2, M 18, Y 100, K 18

Zwart 80%

PMS 300 U
RGB 

R 0, G 110, B 182
CMYK 

C 100, M 35, Y 0, K 0

Zwart 100%

Zwart



LOGO GEBRUIK De afgeronde hoeken van het vlak bevinden zich onder de basislijn van het logo.De bovenkant van het logo snijdt de rand van het witte vlak.LOGO GEBRUIK



De verhoudingen van het logo tot de randen van het achterliggende vlak.VERHOUDINGEN ACHTERGROND Het logo als achtergrondpatroon.

15°

5% PMS 117 C 
5% PMS 300 C



GEBRUIK DOOR
DIEMEN MARKETING

Voor de uitingen die door of namens 
Diemen Marketing gemaakt worden, geldt de 
huisstijl zoals in dit handboek beschreven. 

De huisstijl bestaat uit logo, lettertypes, kleuren, 
achtergrond en richtlijnen voor toepassingen 
op verschillende middelen.



GEBRUIK DOOR
DIEMEN MARKETING

Het logo word duidelijk herkenbaar op een witte achtergrond met afgeronde 
hoeken gebruikt. De beelden kunnen zowel onder elkaar als naast elkaar worden 
geplaatst. Het logo wordt gecentreerd gebruikt.

Lam ipitatia dolo explantore voluptatur, nam, aut molor sam, 
id eost quiandi a qui comnimint, ut offictibeati a nullupt 
atectur ratat volor reribus.Ihiliquibus et aut idit aut laboriam, 
sunte pro måo magnatatius aut que venet que expero eum 
sequam doluptatium de vent por maximuscim et omnisci ut 
et venis asimodigene endigenes maio. 

SCOREN VOOR HET BEDRIJF...

SCOREN VOOR DE CLUB...

DE STAD IN... DE STAD UIT...

KOPPEN De koppen staan in hoofdletters en zijn gesplitst in twee zinnen die onder de 
beelden staan.



TOEPASSING TOEPASSINGAdvertenties Evenementenpagina

Lam ipitatia dolo explan-
tore voluptatur, nam, aut 
molor sam, id eost quiandi 
a qui comnimint, reost 
quiandi a qui ratat volor 
reribus.Ihiliquibus et aut 
idit aut laboriam, sunte 
pro må.

Magnatatius aut que venet 
que expero eum sequam 
doluptatium de vent por 
maximuscim et omnisci.

Ihiliquibus et aut idit.
Kaut laboriamsunte 
pro må.

MUZIEK IN HET 
DIEMERBOS.

Lam ipitatia dolo explantore voluptatur, nam, aut 
molor sam, id eost quiandi a qui comnimint, ut 
offictibeati a nullupt atectur ratat volor reribus.
Ihiliquibus et aut idit aut laboriam, sunte pro må.
Magnatatius aut que venet que expero eum 
sequam doluptatium de vent por maximuscim 

et omnisci.Aut et venis asimodigene endigenes 
maasimio. 

Ihiliquibus et aut idit.
Kaut laboriamsunte pro må.
sequam doluptatium

GRACHTENFESTIVAL IN HET DIEMERBOS.



TOEPASSING TOEPASSINGBeachflag en banner Masten en ruimtelijke elementen

DE STAD UIT...DE STAD IN...



TOEPASSING TOEPASSINGGive-aways Promotie middelen



GEBRUIK 
DOOR DERDEN

Wij willen alle mensen, organisaties en partijen die hun 
trots op Diemen willen uiten, hierbij ondersteunen door 
het logo van ‘DaaromDiemen’ beschikbaar te stellen. 
Het logo en dit handboek is te downloaden op 
www. daaromdiemen.nl.

Hierbij gelden een aantal regels:
- Het logo mag niet worden gebruikt voor    
 uitingen die kwetsend zijn voor bepaalde    
 doelgroepen.
- Commercieel gebruik van het logo (bijvoorbeeld 
 in het geval van merchandising) kan alleen met   
 vooraf verkregen toestemming van de gemeente   
 Diemen en op basis van een in dat geval te 
 sluiten licentieovereenkomst.
- Gebruik mag niet bij boodschappen, activiteiten en   
 dergelijke die onwettelijk, onrechtmatig of 
 crimineel zijn. 

De gemeente Diemen heeft het recht om bij on-
geoorloofd gebruik of onjuist gebruik van de 
huisstijlonderdelen toepassingen te verbieden.



GEBRUIK 
DOOR DERDEN

Toepassing logo op poster van derden. Het logo wordt aan de bovenkant 
of aan de zijkant van het poster geplaatst. De grootte en de plek zijn variabel.



GEBRUIK 
DOOR DERDEN

Toepassing logo op poster van derden. Het logo wordt aan de bovenkant 
of aan de zijkant van het poster geplaatst. De grootte en de plek zijn variabel.

GEBRUIK 
DOOR DERDEN

Voorbeelden hoe het logo wel en niet toe te passen.



Bureau Buhrs

Overhoeksplein 2

1031 KS Amsterdam

info@bureaubuhrs.nl

020 632 58 05

We kunnen ons voorstellen 

dat er vragen zijn of komen. 

Uiteraard kun je dan met ons 

contact opnemen. 

Aan deze uitgave 

kunnen geen rechten 

worden ontleend.

CONCEPT EN 
PRODUCTIE


