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Huisstijlmanual Vrede van Utrecht
Contactgegevens

Het Vrede van Utrecht programma is tot stand gekomen dankzij de inzet van 
talloze partners. Met z’n allen willen we een fantastisch programma neerzetten 
en dit zo helder mogelijk over het voetlicht krijgen. Deze huisstijlmanual 
is opgezet om in de communicatie-uitingen eenheid in verscheidenheid te 
brengen en alle partners en medewerkers zo goed mogelijk te informeren.

Neem bij vragen/onduidelijkheden contact met ons op. Wij verzoeken alle 
partners om uitingen aan ons voor te leggen alvorens te publiceren.

Manon Scholten – Communicatie Events 2013
manonscholten@vredevanutrecht.nl
030-2393890

Maartje van Doorn – Magazines 2013 
maartjevandoorn@vredevanutrecht.nl

Lonneke Laurant – Pers
lonnekelaurant@vredevanutrecht.nl

Lodewijk Rondeboom – Online Marketing
lodewijkrondeboom@vredevanutrecht.nl

Anke Asselman – Online Redactie
ankeasselman@vredevanutrecht.nl

Bram van Boekholt – Online Redactie
bramvanboekholt@vredevanutrecht.nl

Petra Orthel – Hoofd Marketing & Communicatie 
petraorthel@vredevanutrecht.nl
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Huisstijlmanual Vrede van Utrecht
Algemene informatie

In 2013 viert Utrecht 300 jaar Vrede van Utrecht. Dit vieren we in stad en 
provincie met een internationaal, cultureel programma dat tot stand is 
gekomen in samenwerking met vele partners. Stichting Vrede van Utrecht 
doet dit door middel van de Campagne 2013. 

Utrecht viert vrede is het motto van de Campagne 2013. In alle uitingen 
(vlaggen, banieren, advertenties etc.) komt dit motto voortdurend terug. 
We vullen het motto aan met specifi eke onderwerpen zoals event-specifi eke 
titels als VJ op de Dom. Bovendien wordt op alle uitingen het jubileumlogo 
‘Vrede van Utrecht 300 jaar’ gebruikt en verwezen naar de website voor 
meer informatie en programmering: www.vredevanutrecht2013.nl.

Voor partners van Vrede van Utrecht is er de ‘Vrede van Utrecht Jubileum-Tag’ 
die moet worden geplaatst op communicatie-uitingen. Er zijn standaard 
communicatieteksten voor partners beschikbaar die kunnen worden gebruikt 
op fl yers, in persberichten etc.

Met elke partner maken we vóór aanvang van een communicatietraject graag 
afspraken over de rolverdeling in de communicatie. We stellen het erg op prijs 
als u contact met ons opneemt.



4

Huisstijlmanual Vrede van Utrecht
Standaard communicatieteksten voor partners

Oneliner
Utrecht viert 300 jaar Vrede van Utrecht met een internationaal programma 
vol wetenschap, kunst en cultuur. www.vredevanutrecht2013.nl

Vaste persbericht alinea
Utrecht viert vrede!
300 jaar geleden werd de Vrede van Utrecht gesloten: een wereldomspannend 
vredesverdrag. In 2013 vieren en herdenken we deze gebeurtenis met een 
internationaal cultureel programma in stad, wijk en regio. Vrede van Utrecht 
is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht. www.vredevanutrecht2013.nl

Korte tekst tot 75 woorden voor in bijvoorbeeld programmaboekjes
Utrecht viert vrede!
300 jaar geleden werd de Vrede van Utrecht gesloten: een wereldomspannend 
vredesverdrag. Via dialoog en onderhandeling werd machtsevenwicht en de 
acceptatie van meerdere religies bereikt. Kunst en cultuur speelden een belangrijke 
rol tijdens de onderhandelingen. In 2013 vieren we de Vrede van Utrecht met 
een groot internationaal programma vol feest, wetenschap, kunst en cultuur in 
stad en regio, op pleinen en in wijken, in alle Utrechtse musea, met alle festivals, 
op forten en kastelen. Vrede van Utrecht is een initiatief van gemeente en provincie 
Utrecht. www.vredevanutrecht2013.nl

Er zijn standaardteksten die 
partners van Vrede van Utrecht 
kunnen hanteren: 

• One-liner t.b.v. fl yers etc.
• Vaste persbericht alinea
•  Korte tekst tot 75 woorden 

voor in programmaboekjes
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Huisstijlmanual Vrede van Utrecht
Communicatieteksten aanleveren partnerprogramma

Vóór aanvang van een communicatietraject worden afspraken gemaakt 
over het niveau waarop de communicatie zal worden uitgevoerd. Wij streven 
ernaar om alle programma’s en evenementen op onze website te vermelden.
Daarom ontvangen wij graag de meest recente Nederlands- en Engelstalige 
informatie over uw programma. Voor het aanleveren van informatie gaat 
u naar onze website, waar u via een online formulier alle informatie kunt 
aanleveren: www.vredevanutrecht2013.nl. 
Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het programma 
en het aanleveren van eventuele wijzigingen.

Online communicatie 
Vrede van Utrecht gebruikt de volgende online communicatiemiddelen:
• Vrede van Utrecht website: www.vredevanutrecht2013.nl
• Vrede van Utrecht nieuwsbrief
• Vrede van Utrecht app & push notifi caties (begin 2013 te downloaden)
• Vrede van Utrecht Facebook: facebook.com/vredevanutrecht
• Vrede van Utrecht hashtag: #vrede2013 op Twitter @VredevanUtrecht
• Vrede van Utrecht Google+

Het aanleveren van informatie voor onze online communicatie moet 
wanneer bekend, maar uiterlijk 4 weken voor aanvang van het evenement, 
worden aangeleverd via het online formulier. 

Belangrijk
Zijn er belangrijke wijzigingen in het evenement (met name wat betreft 
datum, tijd, locatie en artiesten), meld dit dan tijdig aan onze online 
redactie via: online@vredevanutrecht.nl.
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Campagne 2013 - 5 niveaus

De Campagne 2013 bestaat uit 5 niveaus:
1. Algemene corporate communicatie Vrede van Utrecht
2. Thematische corporate communicatie Vrede van Utrecht
3. Stadsevent i.s.m. partner(s)
4. Buiten Utrecht
5.  Communicatie in huisstijl van de partner met de 

‘Vrede van Utrecht Jubileum-Tag’
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Utrecht 
viert 
vrede

Utrecht 
viert 
vrede

Utrecht 
viert 
vrede

Utrecht 
viert 
vrede

Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 1. Algemene corporate communicatie Vrede van Utrecht

• Motto
• Visual
•  Linksonder: jubileumlogo 

Vrede van Utrecht 300 jaar 
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Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 2. Thematische corporate communicatie Vrede van Utrecht 

• Motto
• Visual
•  Doelgroep [voorbeeld: met 

pirouettes en polka’s] het woord 
‘met’ wordt geschreven met 
kleine letters

•  Linksonder: jubileumlogo 
Vrede van Utrecht 300 jaar

Schrijfwijze: alles met kleine 
letters, met uitzondering van 
het woord: Utrecht.
Gebruik kleine letters, tenzij eigen 
naam [zoals VJ op de Dom]

Utrecht 
viert 
vrede

met jou &
je buurman

Utrecht 
viert 
vrede

in 2013

Utrecht 
viert 
vrede

met een
knalfeest

Utrecht 
viert 
vrede

metmetm passie
voor kunst
en cultuur
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Utrecht 
viert 
vrede

met
3 korte

regels

Utrecht 
viert 
vrede

Campagne 2013
Lay-out verhouding

De verhouding van het motto, 
de visual en logovermelding 
staan vast. 

gelijke 
corpsgrootte 
en interlinie

kleine letters 
gebruiken, 
geen hoofdletters

trecht trecht trecht 

3 korte3 korte3 korte
metmetmet
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Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 3. Stadsevent i.s.m. partner(s)

In eventaankondigingen in 
de stad Utrecht wordt onderaan
een witte balk toegevoegd met
daarin de tekst: een initiatief 
van gemeente en provincie Utrecht 
en het logo UtrECHT.

een initiatief van gemeente en provincie Utrecht

 Utrecht 
viert 
vrede

met
3 korte

regels
Onderregel met aanvullende tekst

 

een initiatief van gemeente en provincie Utrecht

Utrecht 
viert 
vrede

met
3 korte

regels
Onderregel met aanvullende tekst

onderscheid 
maken tussen 
culturele partners 
en fondsen. 
indien een 
fonds erboven 
vermelden: 
Met dank aan:

een gemeente gemeente 

centrale afzender

een initiatief 
van gemeente en 
provincie Utrecht
Let op: leesbaarheid!
minimaal corps 6

logo UtrECHT 
centreren en 
in witte balk 
plaatsen
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Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 3. Logo’s partners & fondsen

een initiatief van gemeente en provincie Utrecht

 Utrecht
viert 
vrede

met
VJ op

de Dom
21 September 21.00 – 01.00 uur

afterparty Tivoli Oudegracht € 5,-

HAFF: BasmatiZ25: TordinaireNFF: Aaron RookusImpakt: FILASTINE DJ DNAEindbaas Born Digital Beste regio event Nederland 2011

een initiatief van gemeente en provincie Utrecht

logo’s van culturele partners 
in wit(diapositief)

onderscheid maken tussen 
culturele partners en fondsen. 
indien een fonds erboven 
vermelden: 
Met dank aan:

logo’s van culturele partners 
in zwart
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Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 4. Buiten Utrecht

A  Corporate: algemene 
kennisgeving over het 
culturele jubileumjaar

• Utrecht viert vrede (motto)
• Visual
• Toevoeging b.v.: in 2013
•  Jubileumlogo 

Vrede van Utrecht 300 jaar 

B Tailormade
•  In overleg met 

de Vrede van Utrecht, 
voorbeeld: Zeist viert vrede; 
ProRail viert vrede

• Visual
• Evenement, b.v. met optocht
•  Jubileumlogo 

Vrede van Utrecht 300 jaar 

C EventaankondigingC EventaankondigingC
•  Het motto wordt naar beneden 

verplaatst; primaire boodschap 
wordt het event, voorbeeld: 
vanavond VJ op de Dom

• Visual
•  Jubileumlogo 

Vrede van Utrecht 300 jaar 

Voor uitingen buiten Utrecht 
zijn er drie communicatie mogelijkheden:

Zeist
viert 
vrede

met
lorem

ipsum

ProRail
viert 
vrede

met
lorem

ipsum

VJ op de DomUtrecht 
viert 
vrede

Utrecht viert vrede! In 2013 viert 
Utrecht 300 jaar Vrede van Utrecht, 
met een internationaal cultureel 
programma in stad, wijk en regio. 
De viering van Vrede van Utrecht 
staat niet op zich, in 2018 wil 
Utrecht Culturele Hoofdstad van 

Europa zijn. Vrede van Utrecht 
2013 en Utrecht2018 zijn een 
initiatief van gemeente en 
provincie Utrecht en worden 
ondersteund door Council Vrede 
van Utrecht. 
www.vredevanutrecht2013.nl

in 2013

voorbeeld Cvoorbeeld A voorbeeld B
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Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 5. Communicatie in huisstijl partner met ‘Vrede van Utrecht Jubileum-Tag’

Voor events van partners moet 
de ‘Vrede van Utrecht Jubileum-
Tag’ worden toegevoegd aan 
het eigen campagnebeeld. Deze 
Tag kan gezien worden als een 
hangend banier en wordt rechts 
hangend vanuit de bovenzijde 
geplaatst. Alleen wanneer deze 
placering confl icteert met de 
huisstijl van de partner kan van 
de rechterzijde worden afgeweken.

De Tag is online beschikbaar 
voor al onze partners: 
download de Tag op www.
vredevanutrecht2013.nl/pers.

100%-logo
vvu 300jaar Tag, 
Nederlands

100%-logo
vvu 300jaar Tag, 
Engels
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Campagne 2013 - 5 niveaus
Niveau 5. SUM-partners

Voor de musea uit het Utrechts 
Museumkwartier wordt een 
aangepaste Tag gebruikt: het 
logo van het Museumkwartier 
is toegevoegd aan de Tag. 

Alleen voor het Museum 
Catharijneconvent is een 
uitzondering gemaakt omdat zij 
haar logo aan de bovenzijde voert 
(zie voorbeeld).

Aangepaste Tag voor het Museum Catharijneconvent

a

1,15 a
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Campagne 2013 - 5 niveaus
‘Vrede van Utrecht Jubileum-Tag’

Hiernaast een overzicht van
de beschikbare ‘Vrede van Utrecht 
Jubileum-Tag’s’. 
Dit geldt ook voor SUM 
partner-Tags.

zwartwit-tag
alleen voor gebruik 
in zwartwit-uitingen!
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Campagne 2013
‘Vrede van Utrecht 
Jubileum-Tag’

De ‘Vrede van Utrecht Jubileum-
Tag’ wordt op verschillende 
formaten toegepast.
Dit geldt ook voor SUM 
partner-Tags.

Papierformaat A6
Tag formaat 46%

Papierformaat A5
Tag formaat 65%

Papierformaat A2
Tag formaat 184%

Papierformaat A4
Tag formaat 92%

Papierformaat A3
Tag formaat 130%



17

Identiteit
Jubileumlogo voor alle partners

In het feestjaar wordt het 
jubileumlogo Vrede van Utrecht 
300 jaar gehanteerd. Bij niet-
Nederlandse uitingen moet de 
Engelse variant worden gebruikt 
‘treaty of utrecht 300 years’. Bij 
gebruik op poster, fl yer etc. moet 
het jubileumlogo altijd links 
onderin worden geplaatst.

Het basislogo (100%-logo) is 
te gebruiken in zeven kleur-
combinaties. Gebruik altijd zwart 
(of diapositief) in combinatie 
met een van deze kleuren.

Het logo is ook in een zwart wit 
versie beschikbaar.

Hou de hiernaast aangegeven 
witruimte rondom het logo vrij. 

Gebruik het logo niet kleiner dan 
24 mm i.v.m. de leesbaarheid.

100%-logo
vvu 300jaar logo, Nederlands

100%-logo
zwart wit

formaat 100%-logo inclusief minimale witruimte

formaat minimaal 24 mm breed

124 mm

55
 m

m

100%-logo
vvu 300jaar logo, Engels
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Identiteit
Logo formaten

Het Vrede van Utrecht 300 jaar-
logo wordt op verschillende 
formaten toegepast.

Papierformaat A6
Logo formaat 35%

Papierformaat A5
Logo formaat 50%

Papierformaat A4
Logo formaat 70%

Papierformaat A3
Logo formaat 100%

Papierformaat A2
Logo formaat 141%
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Identiteit
Logo toepassingen

Het Vrede van Utrecht 300 
jaar-logo is in elke kleur op drie 
manieren te gebruiken.

Gebruik op een witte achtergrond 
het ‘basis’ logo met een van de 
zeven kleuren. Bijvoorbeeld: 
vvu_300jaar_logo_lila.ai

Op een gekleurde achtergrond 
(een van de zeven kleuren) 
gebruik het universele diap logo: 
vvu_300jaar_logo_diap.ai

En voor gebruik op zwart zijn er 
zeven diap kleuren beschikbaar. 
Bijvoorbeeld: vvu_300jaar_logo_
lila_diap.ai

Het is niet toegestaan eigen 
kleuren aan het logo toe te 
voegen.

vvu_300jaar_logo_lila.ai

vvu_300jaar_logo_diap.ai

vvu_300jaar_logo_lila_diap.ai
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Identiteit
Kleurenpalet

Het Vrede van Utrecht 300 jaar-
logo kan gebruikt worden in de 
hiernaast staande zeven kleuren. 
De juiste kleurwaarden zijn 
aangemaakt voor PMS, coated- en 
uncoated drukwerk en voor RGB.

De vier extra kleuren in het 
kleurenpalet zijn niet bedoeld 
om in het Vrede van Utrecht 300 
jaar-logo te gebruiken.

Deze kleuren kunnen wel gebruikt 
worden in kleurvlakken.

Proces Black 1765 463 109265 2995 1505 341Rhodamine Red 2602Red 032 7543

PMS

Let op!
Onderstaande vier kleuren NIET voor
het VVU 300 jaar logo gebruiken!

Kleuren

cmyk
0/0/0/100

CMYK MC

cmyk
0/50/10/0

cmyk
55/60/100/0

cmyk
0/10/100/0

cmyk
55/60/0/0

cmyk
80/0/0/0

cmyk
0/60/100/0

cmyk
85/25/70/0

cmyk
5/90/10/0

cmyk
60/90/0/0

cmyk
0/90/60/0

cmyk
7/0/0/30

cmyk
0/0/0/100

CMYK HVO

cmyk
0/40/20/0

cmyk
40/45/100/0

cmyk
0/5/100/0

cmyk
50/60/0/0

cmyk
90/0/0/0

cmyk
0/45/100/0

cmyk
100/5/80/5

cmyk
0/100/10/0

cmyk
45/90/0/0

cmyk
0/100/70/0

cmyk
10/0/0/20

rgb
0/0/0

RGB

rgb
255/172/197

rgb
122/91/46

rgb
255/255/0

rgb
146/111/220

rgb
0/174/255

rgb
255/124/0

rgb
13/109/61

rgb
255/43/147

rgb
134/15/157

rgb
253/0/0

rgb
169/169/169
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Identiteit
Kleurvarianten op het logo

Hiernaast een overzicht van 
de beschikbare logo’s.

Deze combinaties zijn niet 
toegestaan.
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Identiteit
Lettertypes

Hiernaast een overzicht van 
de beschikbare lettertypes waar 
Vrede van Utrecht gebruik 
van maakt.. De ITC American 
Typewriter italic en bold italic 
is het primaire font. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van de 
Akzidenz Grotesk. 

De ITC New Baskerville kan 
gebruikt worden voor de brood- 
en leesteksten.

ITC American Typewriter italic
ITC American Typewriter bold italic

Akzidenz Grotesk
Akzidenz Grotesk Bold

ITC New Baskerville
ITC New Baskerville


