
Huisstijlhandboek
Richtlijnen & instructies voor het gebruik van de @lmelo handtekening



@lmelo handtekening
Inleiding
Voor de partners van onze stad Almelo is een identiteit 
ontwikkeld met daarbij een huisstijl.

In de communicatie over de stad Almelo is het van belang 
om een eenduidige en herkenbare uitstraling te hebben. 
Een consistente toepassing van het huisstijlhandboek 
zorgt er voor dat de uitingen elkaar en het totaalbeeld van 
Almelo versterken.

De @lmelo handtekening verbeeldt een aantal 
kernwaarden: water & groen tot in de binnenstad en altijd 
wat te doen. Het @ teken staat voor “In Almelo” en heeft de 
ruitjes uit het gemeentewapen en logo. Deze combinatie is 
visueel zeer herkenbaar en goed toe te passen. 

In alle promotionele uitingingen in Almelo dient de
@lmelo handtekening gebruikt te worden. Met de @lmelo 
handtekening bedoelen we het @-beeldmerk (@-teken met 
ruitjes), gekoppeld met het @lmelo-woordbeeld (de letters 
“lmelo” of in teksten omschreven als “@lmelo”) en de tekst 
“altijd wat te doen!” in een pijlvormig kader. 

 
In dit handboek staan de richtlijnen en instructies m.b.t. het
gebruik van onze huisstijl in de communicatie van uw 
evenement, bedrijfsuiting etc. Dit handboek dient als 
handvat om de huisstijl correct toe te passen in de 
communicatie.
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@lmelo handtekening
Vormtaal handtekening
Standaard gebruiken we de handtekening in fullcolour: 
beeldmerk en het gekoppelde woordmerk in cyaan met 
wit kader. De handtekening wordt, bij voorkeur, met het 
witte kader gebruikt. Indien dit niet mogelijk is doordat de 
handtekening bijvoorbeeld op een witte achtergrond staat, 
dan gebruiken wij het blauwe kader.

De standaard @lmelo handtekening.

Belangrijk: de @ dient altijd goed leesbaar te zijn.

Gebruik daarom de handtekening, met de ruitjes in de @ nooit 

kleiner dan 6,5 cm breed!

A� oop
Op uitingen dient de handtekening altijd rechts afl opend 
gebruikt te worden. Voeg daarom altijd voldoende afl oop 
toe rechts van de handtekening. Liefst rechts boven in de 
pagina. Zie het voorbeeld op pagina 7.

Extra vlak toegevoegd voor afl oop. (3mm in dit geval)

Let op!
Wanneer het niet anders kan en de handtekening kleiner dan 

6,5 cm breed wordt, gebruik dan de versie van de handtekening 

zonder de ruitjes in de @.

6,5 cm minimaal
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Huisstijlkleuren
Hieronder de gebruikte kleuren in de huisstijl van het 
beeldmerk. Gebruik de CMYK kleuren voor drukwerk en de 
RGB kleuren voor online uitingen en video producties.

De hoofdkleur van @lmelo is:
• Licht blauw (CMYK: C100 M0 Y0 K0, RGB: R0 G159 B227). 
De secundairekleuren van @lmelo zijn:
• Donkerblauw (CMYK: C100 M70 Y0 K20, RGB: R0 G67 B136)
• Grijs (CMYK: C0 M0 Y0 K60, RGB: R135 G135 B135).
De toevoeging “In Twente”, is:
• Rood (CMYK: C0 M100 Y100 K0, RGB: R227 G6 B19).

Lettertypen
@lmelo gebruikt in de uitingen twee lettertypen:
• Zine Slab Display voor headers/kop (groter dan corps 12)

• Myriad Pro voor bodytext/broodtekst en sub-headers/subkop.

De volgende variaties kunnen we gebruiken als Headers/Kop:

Zine Slab Display Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Zine Slab Display Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Zine Slab Display Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Voorbeeldtekst:

Je mag de typogra� e voor de headers

naar eigen inzicht
gebruiken zoals in dit voorbeeld
De ontwerper heeft dus veel vrijheid om te variëren, indien hij de 

richtlijnen in acht neemt.

De volgende variaties kunnen we gebruiken voor de 
bodytext/broodtekst en sub-headers/subkop:

Myriad Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Myriad Pro Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Myriad Pro SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

Myriad Pro SemiBold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )”;:?

CMYK
100-70-0-20

CMYK
0-0-0-60

CMYK
0-100-100-0

CMYK
100-0-0-0

RGB
0-67-136

RGB
135-135-135

RGB
227-6-19

RGB
0-159-227
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“In Twente” toevoeging
Enkel voor uitingen buiten de regio Almelo gebruiken we 
de handtekening met de “in Twente” toevoeging.
In de fullcolor toepassing gebruiken wij een rode kleur, zie 
pagina 4  voor de kleurcodes.
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altijd wat te doen!
LMELO

De handtekening NIET uitrekken of 
op andere manieren aanpassen of 

vervormen.

Het lettertype in de handtekening NIET
veranderen of aanpassen.

De kleuren van de handtekening
NIET veranderen.

Verander de handtekening NIET zodat 
de leesbaarheid wordt beperkt.

NIETS koppelen aan de handtekening 
(teksten, bedrijfsnamen, etc).

De handtekening  NIET
koppelen aan andere logo’s.

Koppel GEEN afbeeldingen
aan de handtekening.

De handtekening NIET gebruiken als
enkel een “outline”.  

De handtekening NIET inkaderen.De handtekening  NIET in een zin 
gebruiken.

diaection                        , con naturer

De handtekening  en payoff  NIET
loskoppelen van elkaar.

GEEN eff ecten gebruiken (zoals 
schaduwen) of een “outline” toepassen.

stoplicht op rood,
stoplicht op groen, in

is

Do’s & Don’ts
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Voorbeeld uitingen
De handtekening op uitingen alleen afl opend aan de 
rechterzijde gebruiken zoals de voorbeelden op deze pagina.
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De handtekening

op een witte ondergrond.

DE HANDTEKENING ALLEEN ALS 
HET ECHT NIET ANDERS KAN 
OP DEZE MANIER GEBRUIKEN.

De handtekening

rechtsboven op een afbeelding.

DE HANDTEKENING HET LIEFST 
OP DEZE MANIER GEBRUIKEN. 
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Rosa Luxemburgstraat 5-7

7607 SM Almelo

Telefoon: 0546 621 785

info@almelopromotie.nl

www.almelopromotie.nl   

Heeft u vragen of opmerkingen 

naar aanleiding van dit 

huisstijlhandboek?

Laat het ons weten!


