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Almere 2.0
Almere is binnen een halve eeuw van een lege polder
uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners.
De stad groeit steeds meer. Het Rijk, Amsterdam, Almere
en de provincie Flevoland werken samen aan de uitvoering
van de groeiopgave van Almere.
Dit is verankerd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam
Almere Markermeer en de Uitvoeringsovereenkomst
Almere 2.0. In deze visie staan de regionale opgaven
beschreven op het vlak van ecologie, bereikbaarheid
en verstedelijking. Almere 2.0 geeft hier uitvoering aan.
Op hoofdlijnen kent het programma Almere 2.0 voor
2020 de volgende drie opgaven:
• Vormgeving en vaststelling meerjarenprogramma
• Vormgeven handelingsperspectief Oostflank MRA
• Uitvoering meerjarenprogramma

Versie 1.0 mei 2020
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Hart van de Stad

Kern: Station, OV, ontwerp, aanbesteding
Kleur: Capital Red

Leer- en werkomgeving

Kern: Flevo Campus, activiteiten
Kleur: Smart Blue

Programmalijnen
De komende jaren wordt er gewerkt aan verschillende
accenten die in deze programmalijnen zijn uitgewerkt:
• Hart van de Stad
• Versterken Leer- en werkomgeving
• Energy on Upcycling
• Cultuur, recreatie en toerisme
• Vernieuwend Wonen
• GroenBlauw
Binnen elke lijn worden één of meerdere projecten
gerealiseerd. Deze lijnen onderscheiden zich door de
toepassing van de kleuren binnen het kleurenpalet
(zie pagina 14 en 15).

Energy on Upcycling

Accenten

Kern: Steiger 24, de Vaart
Kleur: Circular Green

Cultuur, recreatie en toerisme
Kern: Cultuur, strand, Poort
Kleur: Engaging Yellow

Vernieuwend Wonen

Kern: Boek en expo Klein Wonen
Kleur: Residential Red

GroenBlauw

Kern: Groenstructuur, stadsdelen
Kleur: Ambient Green

Versie 1.0 mei 2020
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Technische toelichting
Concept Meerjarenprogramma 2021-2025

Dit huisstijlhandboek bevat regels, richtlijnen en instructies
om de Almere 2.0 huisstijl correct toe te passen.
Alle vormen van communicatie dragen bij aan de vorming
van de huisstijl. De visuele stijl vormt een herkenbaar
signatuur voor de doelstellingen van Almere 2.0.
Het consistent doorvoeren van de regels zorgt ervoor dat
Almere 2.0 een heldere en zakelijke uitstraling behoud.

Styleguide
Versie 1.0 april 2020

Versie 1.0 mei 2020

Huisstijlhandboek
Ontwerprichtlijnen en regels
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Het logo

Het logo bestaat uit zowel een woord- als beeldmerk.
Zet altijd het logo zoals hieronder in (indien mogelijk).

Uitleg
Het primaire logo van Almere 2.0 bestaat uit twee delen,
het beeldmerk van de Almeerse skyline en het woordmerk
‘Almere 2.0’. De skyline is een sterk visueel element dat
de stad van Almere symboliseert. De vormen in de skyline
zijn abstraheringen van de gebouwen in de binnenstad.
De Almeerse skyline als element is wezenlijk verbonden
met het woordmerk ‘Almere 2.0’. Zowel de skyline als het
woord bevatten identieke afgeronde hoeken, dit om een
zachtere en vriendschappelijkere uitstraling te creëren.
Het lettertype van het woordmerk is een aangepaste
versie van de Effra, een modern schreefloos lettertype.

2

1

1) Het woordmerk

Het woordmerk bestaat uit het woord ‘Almere 2.0’ in een blauwtint
die het Weerwater symboliseert.

2) Het beeldmerk

Het beeldmerk bestaat uit de Almeerse skyline in rood en groentinten die het stadsbeeld en het groen in de stad symboliseren.

Versie 1.0 mei 2020
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Max. woordmerk met beeldmerk
80 mm breed

Responsiviteit
Het logo is opgebouwd uit meerdere elementen, hierdoor
kan het logo geminimaliseerd worden op de manieren die
hiernaast zijn weergegeven. Dit biedt uitkomst wanneer
het logo vermeldt moet worden op kleinere uitingen.

Min. woordmerk met beeldmerk
25 mm breed

Max. woordmerk gestapeld

Min. woordmerk gestapeld

Max. woordmerk enkel 2.0

Min. woordmerk enkel 2.0

20 mm breed

10 mm breed

Versie 1.0 mei 2020
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08

Huisstijlhandboek Almere 2.0

Intro

Logo

Kleurgebruik

Typografie

Iconografie

Beeldgebruik

Grid

Correspondentie

Online

Tot slot

1) Volledige logo

Fout

Uitsluitingszone
Om het logo genoeg ruimte te geven, is er een vrije zone,
of uitsluitingszone, bepaald.
1) Bij het volledige logo is deze ruimte gebaseerd op de
hoogte en breedte van de letter ‘e’ in het woordmerk.

Lorem ipsum sit amet digenasdam,
oditas aut as maio quo ea consequia
que sit dis.

2) Woordmerk gestapeld
De tekst loopt over de uitsluitingszone, het logo krijgt niet genoeg ruimte.

2) Bij het woordmerk gestapeld geldt hetzelfde principe.
De zone wordt bepaald door de ‘e’ in het bovenste stuk
van het woordmerk.
3) Doordat er geen letter ‘e’ aanwezig is in het woordmerk
enkel 2.0 is de ruimte gebaseerd op de hoogte en breedte
van het punt teken in 2.0

Goed

3) Woordmerk enkel 2.0

Lorem ipsum sit amet
digenasdam, oditas aut as maio
quo ea consequia que sit dis.

De tekst blijft buiten de uitsluitingszone, het logo krijgt hierdoor genoeg ruimte.

Versie 1.0 mei 2020
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Het logo van Almere 2.0 is in vaste formaten te gebruiken.
Om het logo zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen
is de minimale grootte van het primaire logo 25 mm breed.
Voor drukwerk is het niet wenselijk het logo kleiner dan
dit te drukken, anders verliest het logo leesbaarheid en
herkenbaarheid.
Indien het logo kleiner geplaatst moet worden, schakelt
het logo over naar een responsief model. Deze varianten
worden gekozen aan de hand van het betreffende formaat.
Deze formaten zijn een richtlijn. Aan de hand van de uiting
wordt bepaald of deze formaten toegepast kunnen worden.

Logo

Kleurgebruik
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Max 80 mm

60 mm

40 mm

Max 20 mm

17,5 mm
35 mm

30 mm

15 mm

Min 12,5 mm

Max 10 mm
7,5 mm
Min 5 mm

Min 25 mm

Versie 1.0 mei 2020
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Diapositief

Van het logo zijn er drie diapositieven:
Wit op zwart, zwart op wit en wit op kleur.

Kleurgebruik
Het logo moet bij voorkeur worden vertoont in de originele
kleuren op een witte achtergrond. Om het contrast van
het volledige logo te waarborgen is het niet toegestaan
om deze te plaatsen op een gekleurd vlak of foto.

Wit op zwart

Zwart op wit

Wit op Capital Red

Wit op Residential Red

Wit op Conduct Blue

Wit op Smart Blue

Wit op Circular Green

Wit op Ambient Green

Wit op Economic Orange

Wit op Engaging Yellow

Als het logo vertoont wordt op een zwart-witte uiting,
dan moet het logo omgezet worden naar zwart.
Het logo mag vertoont worden op de kleuren uit het
primaire en secundaire kleurenpalet (pagina 14 en 15).
Het logo dient wel omgezet te worden naar wit.

Versie 1.0 mei 2020
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Wijziging kleurstelling

Wijziging logoverhouding

Spiegeling

Wijziging lettertype
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Almere 2.0

De don‘ts
Het is belangrijk dat het logo consistent weergegeven
wordt. Dit houdt in dat het logo op geen enkele manier
bijgewerkt mag worden, hierop zijn geen uitzonderingen.

Iconografie

Weglaten van elementen

Volkleur logo op kleurvlak

Wijziging hoeken

Stilering
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Conduct Blue

Primaire kleuren
Almere 2.0 heeft twee primaire kleuren, ieder gelinkt aan
een programmalijn of onderwerp:
• Capital Red (Hart van de Stad)
• Conduct Blue (Handelingsperspectief)
Capital Red is tevens de standaardkleur van Almere 2.0
en wordt ingezet voor algemene onderwerpen en zaken.

HEX
#bd1823

RGB
R189 G24 B35

HEX
#0767b1

RGB
R7 G103 B177

Pantone
186 C

CMYK
C18 M100 Y89 K8

Pantone
2727 C

CMYK
C89 M55 Y1 K0

Tinten

100 %

Verloop

Versie 1.0 mei 2020

Tinten

80 %

60 %

40 %

20 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

Verloop
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Smart Blue

HEX
#e20a16

RGB
R226 G10 B22

HEX
#008ee5

RGB
R0 G142 B229

Pantone
2347 C

CMYK
C1 M99 Y96 K0

Pantone
2192 C

CMYK
C77 M37 Y0 K0

Circular Green

Ambient Green

Almere 2.0 heeft zes secondaire kleuren, ieder gelinkt aan
een programmalijn of onderwerp:
• Residential Red (Vernieuwend Wonen)
• Smart Blue (Versterken leer- en werkomgeving)
• Circular Green (Energy on Upcycling)
• Ambient Green (GroenBlauw)
• Economic Orange (Financiën)
• Engaging Yellow (Cultuur, recreatie en toerisme)

HEX
#74b648

RGB
R116 G182 B72

HEX
#bcd03f

RGB
R188 G208 B63

Pantone
360 C

CMYK
C61 M2 Y88 K0

Pantone
584 C

CMYK
C35 M0 Y86 K0

Economic Orange

Versie 1.0 mei 2020

Engaging Yellow

HEX
#f28d14

RGB
R242 G141 B20

HEX
#f7c724

RGB
R247 G199 B36

Pantone
1495 C

CMYK
C0 M53 Y95 K0

Pantone
109 C

CMYK
C4 M22 Y90 K0
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Thin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Overpass
Overpass wordt als huisstijllettertype gebruikt voor
web en drukwerk. Overpass heeft een uitgebreide
lettertypefamilie: van Thin tot Black en bevat onder
meer kleinkapitalen en mediëvalcijfers.
Overpass is een Web Font en kan gratis gedownload
worden op fonts.google.com

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Getallen

01234567890
Speciale tekens

! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; : ¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘
« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘ æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç
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Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arial
Arial wordt als huisstijllettertype gebruikt voor de e-mail,
de online nieuwsbrief en in de Office 360 programma’s
(PowerPoint, Word, Excel).
Arial is een lettertype dat standaard is geïnstalleerd op
Windows en Mac.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Black

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Getallen

01234567890
Speciale tekens

! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; : ¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘
« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘ æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç
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Algemeen

Iconen
Almere 2.0 maakt gebruik van eenvoudige iconografie.
Deze iconen zijn eenvoudig maar duidelijk genoeg om
door iedereen begrepen te worden.

Programmalijn

Als er iconen worden vertoont bij een programmalijn,
zet deze dan om naar de overeenstemmende kleur.

Versie 1.0 mei 2020
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Eenvoud van icoon

De do‘s en dont‘s

Lijndikte van icoon

In het geval er andere iconen gemaakt moeten worden,
moet er rekening worden gehouden met het volgende:
• De eenvoud van het icoon;
• De lijndikte van het icoon;
• De vulling van het icoon;
• De kleur van het icoon.

Vulling van icoon

Kleur van icoon

Versie 1.0 mei 2020

Iconografie

Beeldgebruik

Grid
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Fout

Goed

Te gedetailleerd.

Simpel en eenvoudig.

Fout

Goed

Lijnen te zwaar.

Lijnen gelijk aan kader.

Fout

Goed

Icoon is gevuld.

Icoon is een omtrek.

Fout

Goed

Kleur niet conform kader.

Kleur is conform kader.
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Fotografie
De focus van Almere 2.0 ligt op de stad. Dit komt ook
naar voren in de fotografie.
Fotografie moet voldoen aan de volgende richtlijnen:
• Almere staat centraal, focus op stad, natuur en bevolking;
• Ruime afspiegeling bevolking (leeftijd, geslacht, afkomst);
• Mensen zijn natuurlijk gepositioneerd, niet geposeerd;
• Heldere, scherpe, niet te donkere of overbelichte foto’s;
• Hoog contrast in donker/licht;
• Geschikt voor drukwerk (op groot formaat) en web.

Versie 1.0 mei 2020
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Logo en beeld
Het logo van Almere 2.0 bevat felle en diverse kleuren
waardoor het moeilijk is om te combineren met beeld.
Hiervoor zijn de volgende regels opgesteld:
1) Logo plaatsen op een witte achtergrond

1) Het logo moet geplaatst worden op een witte
achtergrond.

3) Indien er zwart-wit geprint wordt, moet het logo
omgezet worden naar zwart.

2) Indien er kleurvlakken gebruikt worden, moet
het logo omgezet worden naar wit.

4) Het logo kan geïntegreerd worden in het grid.

2) Wit logo plaatsen op een gekleurde achtergrond
3) Zwart logo plaatsen voor zwart wit printwerk
4) Logo in het grid verwerken (zie pagina 30 en 35)

Versie 1.0 mei 2020
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Achtergrond met verloop

Logo in kleur op kleurvlak

Logo op afbeelding

Diapositief op afbeelding

Logo kantelen

Plaats alleen op onder- of bovenzijde

Logo in los kader

Schuine hoeken

Tot slot

De don‘ts
Het is niet toegestaan om het logo anders te gebruiken
dan in de eerder getoonde voorbeelden. Hiernaast enkele
voorbeelden van hoe het logo niet gebruikt mag worden.
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Uitleg
Een terugkerend element binnen de huisstijl is het grid.
Het beeldmerk is omgezet naar een omtrek en vanuit de
vormen in de skyline is er een transitie naar een patroon
dat zich herhaalt. Dit patroon kan op verschillende uitingen
worden geplaatst.
Het grid symboliseert de ontwikkeling en uitbreiding van
Almere. De stad bestaat uit verschillende delen die samen
een geheel vormen, net als het grid.
De vormen van de skyline mogen niet gekanteld of
gespiegeld worden. De vormen van de skyline moeten
te alle tijden hetzelfde blijven en horizontaal vertoont
worden.

Versie 1.0 mei 2020
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Het grid van Almere 2.0 is opgebouwd uit enkele figuren.
Het is toegestaan om de figuren te verplaatsen, spiegelen
en roteren om een andere verdeling te creëren.

Logo

Kleurgebruik

Typografie

Iconografie

Beeldgebruik

Grid

Origineel

Goed

Fout

Fout

Dit is het oorspronkelijke deel van het
grid dat herhaald kan worden.

Correspondentie

Online

Tot slot

De verdeling van figuren is aangepast
zonder dat het grid kwaliteit verliest.

Het is belangrijk dat de verdeling van figuren trouw blijft
aan de kwaliteit van het originele grid. Tussenruimtes en
lijndiktes moeten onderling de figuren hetzelfde blijven.

Dezelfde figuren zitten te dicht bij
elkaar.

Versie 1.0 mei 2020

Figuren in het grid niet aanpassen tot
andere figuren.
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Lijndikte en dekking
De lijndikte van het grid moet te allen tijde hetzelfde
blijven. Dit zijn de diktes per eenheid:
• 0,265 mm
• 1 px 		
• 0,75 pt

(milimeter)
(pixels)
(punten)

De dekking van de lijnen is afhankelijk van de achtergrond.
Op een kleurvlak wordt een lage dekking (30%) gebruikt
en op een afbeelding wordt een hoge dekking (100%)
gebruikt.

Dekking op kleurvlak

Als de lijnen op een kleurvlak liggen,
dan is de dekking 30%.

Versie 1.0 mei 2020

Dekking op beeld

Als de lijnen op een afbeelding liggen,
dan is de dekking 100%.
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Gridgrootte
Het grid heeft vaste groottes. De hoogte van het
logo inclusief uitsluitingszone bepaald de hoogte
en breedte van de liggende rechthoek in het grid.
De grootte van dit rechthoek is bepalend voor de
rest van het grid.
Deze methode is toepasbaar voor het gestapelde
logo. De hoogte van het gestapelde logo inclusief
uitsluitingszone bepaald de hoogte en breedte van
het vierkant in het grid.
Als het grid zonder logo geplaatst wordt, dan
moet het grid uitgaan van het logo dat elders
op de uiting geplaatst is.

Versie 1.0 mei 2020
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25% breedte vol vlak kleur

Online
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Almere 2.0 maakt gebruik van rechthoekige vormentaal.
Vormen zoals cirkels, sterren of driehoeken worden niet
gebruikt in de huisstijl.
De opmaak voor een liggende uiting kan opgesplitst
worden in delen: een vol vlak kleur (met grid) en een
vlak voor content. De breedte van deze vlakken zijn
procentueel afhankelijk van de breedte van de uiting.
Een liggende uiting hoeft niet per definitie alleen
gebruik te maken van horizontale vlakverdelingen
(zie pagina 34).
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Verticale vlakverdeling
Ook staande uitingen kunnen opgesplitst worden in
delen: een vol vlak kleur (met grid) en een vlak voor
content. De hoogte van deze vlakken zijn procentueel
afhankelijk van de hoogte van de uiting.

100% hoogte vol vlak kleur

80% hoogte vol vlak kleur

60% hoogte vol vlak kleur

50% hoogte vol vlak kleur

40% hoogte vol vlak kleur

20% hoogte vol vlak kleur

Een staande uiting hoeft niet per definitie alleen
gebruik te maken van verticale vlakverdelingen
(zie pagina 34).

Versie 1.0 mei 2020

32

Huisstijlhandboek Almere 2.0

Intro

Logo

Kleurgebruik

Typografie

Iconografie

1

Combinatie vlakverdeling
De vlakverdelingen zijn flexibel te combineren met elkaar.
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of

Er kan een combinatie gemaakt worden met de horizontale
en verticale vlakken (1) om bijvoorbeeld ruimte te creeren
om een afbeelding te plaatsen. Het is wel noodzakelijk dat
dezelfde percentages worden gehanteerd.
Ook mag er gekozen worden of het vol kleur vlak over het
wit loopt (2), of dat deze erachter ligt (3).
Voor extra dynamiek is het toegestaan om het grid door
te laten lopen van het kleurvlak over de afbeelding (4).
Voor deze toepassing gelden dezelfde percentages die
staan omschreven op pagina 31 en 32.
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Toelichting

Hiernaast is het kleurvlak 25% breed. Het grid dat
over de afbeelding loopt is eveneens 25% breed.
Belangrijk is om de ruimte tussen de rand van het
kleurvlak en de figuren van het grid aan allebei de
zijdes gelijk te houden. Zorg voor een dekking van
30% op het kleurvlak en een dekking van 100% op
de afbeelding.
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Voorbeelden combinaties
Hiernaast staan enkele voorbeelden van mogelijke layouts
die gecreëerd kunnen worden, zowel met en zonder het
combineren van de vlakverdelingen.
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Grid en beeld
Het grid kan op een afbeelding of kleurvlak liggen. Indien
het logo in het grid geïntegreerd wordt, dan moet deze
geplaatst worden in een rechthoek (volledig logo) of een
vierkant (woordmerk gestapeld of woordmerk enkel 2.0).

Logo op 25% hoogte

Logo op 50% hoogte

Logo op 75% hoogte

Grid zonder logo

Het blokje waar het logo in zit moet op een hoogte van
25%, 50% of 75% geplaatst worden in verhouding tot
de hoogte van de uiting.
Het grid moet verticaal altijd tot aan de rand van de
afbeelding of het kleurvlak lopen. Horizontaal moet
het grid dezelfde procentuele sprongen nemen als de
horizontale vlakverdelingen (zie pagina 31).
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Beeld in skyline
De skyline in het grid mag ingevuld worden met een
afbeelding. Ook voor dit gedeelte van het grid geldt
de regel dat de grootte van de figuren afhankelijk is
van de grootte van het logo (zie pagina 30).
Er mag vrij geschoven worden met het grid om een
gewenst gedeelte van de skyline te laten zien.
Voor het plaatsen van afbeeldingen in de skyline
zijn de volgende regels van toepassing:
• Er mag één afbeelding in de skyline geplaatst worden;
• De afbeelding vult alle zichtbare skyline figuren;
• De afbeelding contrasteert genoeg met het kleurvlak;
• De afbeelding is overzichtelijk binnen de skyline figuren;
• De omringende figuren blijven omtreklijnen;
• Belangrijke objecten of personen niet afsnijden.
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Conduct Blue

Circular Green

Residential Red

Smart Blue

Ambient Green

Engaging Yellow

Economic Orange
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Online

Tot slot

Kleurgebruik
De kleurvlakken kunnen gevuld worden met de primaire
en secondaire kleuren. Deze kleuren worden gekozen aan
de hand van het desbetreffende accent.
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Adres
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
Telefoon
+31 14 036
E-mail
info@almere20.nl
Website
www.almere20.nl

Briefpapier
Het briefpapier wordt dubbelzijdig gedrukt in full color.
Het logo en de gegevens zijn vaste gegevens. Content
zoals aanhef, inhoud en afsluiting zijn veranderlijk.
• Formaat
• Logo		
• Lettertype
• Lettergrootte

A4 (210 x 297 mm)
40 mm breed
Arial
11 pt

Briefpapier voorzijde
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Postbus 200 • 1300 AE Almere

Enveloppen
Enveloppen worden enkelzijdig gedrukt in full color.
• Logo		
• Lettertype
• Lettergroote

40 mm breed
Arial
9 pt

Postbus 200 • 1300 AE Almere

C4 (229 x 324 mm) venster links
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Social media
De doelstellingen van Almere 2.0 zijn ook herkenbaar op
social media. Een account op social media leent zich er
bij uitstek voor om mensen te informeren, inspireren en
activeren.
De profielfoto moet op elk social media platform hetzelfde
zijn. Gebruik het woordmerk gestapeld.
De omslagfoto is de ideale plek om een onderwerp of
programmalijn onder de aandacht te brengen. Indien
er geen specifiek thema uitgelicht wordt, dan kan er
een algemeen beeld van Almere ingezet worden.

Facebook omslagfoto

Belangrijk is om een omslagfoto te gebruiken waarop
geen belangrijke elementen worden afgesneden op
verschillende schermformaten.
Afbeeldingen in social media berichten dienen altijd
het grid met logo te bevatten. Als een bericht op een
extern platform gedeeld wordt, dan is het al duidelijk
aan de voorvertoning dat het bericht van Almere 2.0
vandaan komt.
Twitter bericht
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E-mailsignatuur
Als er vanuit Almere 2.0 een e-mail wordt verstuurd, dan
moet er onderaan een e-mailsignatuur worden geplaatst.
Hierdoor ziet de ontvanger direct om welke afzender het
gaat en heeft deze vervolgens ook de contactgegevens
van de zender.
Daarnaast is het voor de zender ook prettig om niet elke
keer zijn of haar gegevens onder elke e-mail te plaatsen
en blijven de e-mails consistent qua stijl.
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Online nieuwsbrief
De nieuwsbrief bestaat uit enkele vaste onderdelen
zoals de indeling van de header en de footer.
De kleuren van de nieuwsbrief zijn onderwerpafhankelijk.
Het logo wordt altijd volledig gecentreerd weergegeven
in de header en de footer. Alle afbeeldingen hebben ronde
hoeken. Over de eerste afbeelding in een nieuwsbrief ligt
het grid met een horizontale vlakverdeling van 33% en alle
volgende afbeeldingen bevatten geen grid.
Overige onderdelen kunnen vrij ingedeeld worden.
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Contactgegevens
Het streven is om dit huisstijlhandboek zo compleet
mogelijk te maken en te houden. Via Watch4Media is
de meest actuele versie van dit handboek op te vragen.
Mochten er vragen zijn omtrent Almere 2.0, dan kan
er contact opgenomen worden met:
Ellen van Heest
Communicatieadviseur Almere 2.0
evheest@almere.nl
Marloes Rendering
Communicatieadviseur Almere 2.0
mywrendering@almere.nl
Mochten er vragen zijn omtrent de huisstijl, dan kan
er contact opgenomen worden met:
Mark Venema
Reclamebureau Watch4Media
info@watch4media.nl
+31 036 303 02 47
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