S
S
R
L
O

T
T
I
I
N

A
I
C
J
L

D
J
H
N
I

S
L
T
E N
N E

/
versie 0.1 - januari 2015

H I S
T
M
T
K

O
E
O
O

R I E
T
E
M S T

Delft heeft unieke kwaliteiten:
een prachtige historische
binnenstad, een culturele
historie van formaat én een
bundeling van organisaties
op het gebied van creativiteit,
innovatie en technologie die
internationaal respect afdwingt.
Delft verdient bij deze unieke
kwaliteiten een goede stadsstijl.
Natuurlijk moet de stijl
voor stadsmarketing goed
communiceren en herkenbaar
zijn. Maar ook moet het respect
afdwingen en een kwaliteit en
eigen karakter hebben die passen
bij Delft. Geen platte promotie
dus, maar stadsmarketing die in
haar hele wezen en uitvoering een
waardige ‘drager’ is van alles wat
Delft te bieden heeft; historisch,
cultureel, maar ook innovatief en
technologisch.
Dit vat de uitgangspunten samen
waarmee de stijl is ontwikkeld.
Het creëert een duidelijk eigen
gezicht dat past bij Delft, het
omvat verschillende dimensies
(van tekstueel-inhoudelijk tot
en met iconen die voor zich
spreken); het biedt de basis voor
serieuze uitingen, maar ook
voor populaire merchandisingartikelen.

geeft meer uitleg over de stijl
en over de manier waarop de
basiselementen gebruikt kunnen
worden. Het online handboek
geeft aan hoe websites in de
stadsstijl vormgegeven kunnen
worden naast de website delft.nl.
WIE KAN HET
GEBRUIKEN?
/
‘Delft Creating History’ is een
imagocampagne voor Delft.
De stijl kan door alle bedrijven,
organisaties en inwoners
van Delft worden gebruikt
bij projecten die te maken
hebben met stadsmarketing.
Op deze manier krijgen
promotie-uitingen een heldere,
eenduidige vormgeving zodat
uitingen herkenbaar zijn voor
de consument. Bij een huisstijl
is het belangrijk dat deze
consequent gebruikt wordt.
Als Delft kwaliteit en eenheid
wil uitstralen is het noodzakelijk
dat alle uitingen op elkaar
aansluiten. De campagne is
ontworpen voor gebruik in een
grote variëteit aan uitingen.
Mochten er vragen zijn over
de handleiding, aarzel dan niet
contact met ons op te nemen.
Alle contactgegevens vindt u op
de laatste pagina.

Er is een huisstijlhandboek
voor het gebruik van de
stadsstijl online en een
handboek voor de stijl offline.
Het offline huisstijlhandboek
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De stijl kenmerkt zich door
het gebruik van vierkanten
blokken en lange smalle
stroken.
Hiernaast worden de basis
elementen weergegeven.
Een verdere verdieping van de
stadsstijl kunt u vinden in het
handboek Stadsstijl richtlijnen,
Basis elementen en toepassing.

KLEURENPALET
/
Voor de stijl is een kleurenpalet
samengesteld, van vijf kleuren.
De kleuren komen voort uit de
historie van Delft, gecombineerd met frisse accenten.
Het Delftse keramiek is vertegenwoordigd in de kleur
blauw, het geel en grijsbruin
zijn geïnspireerd op Vermeer’s
kleurgebruik en het oranje staat
voor de Delftse verbintenis met
het koningshuis.

Keramiek
Blauw		

R13 G84 B202
Hexadecimaal #0d54ca

Fris		

R247 G130 B225

Roze		

Hexadecimaal #f782e1

Konings		
Oranje		

R225 G96 B0
Hexadecimaal #ff6000

Vermeer		
Geel		

R249 G215 B55
Hexadecimaal #f9d737

Vermeer		
Warm Grijs

R116 G87 B68
Hexadecimaal #745744

Tinten mogen alleen gebruikt
worden wanneer deze een functioneel doel dienen, bijvoorbeeld in tabellen en grafieken.
De volle kleuren genieten de
voorkeur.
De hoeveelheid en spreiding
van kleuren is vrij. Aanbevolen
wordt wel om een fris en open
karakter te bewaren.
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B A S I S
E L E M
E N T E N
/
De stijl kenmerkt zich door
het gebruik van vierkanten
blokken en lange smalle
stroken.
Hiernaast worden de basis
elementen weergegeven.
Een verdere verdieping van de
stadsstijl kunt u vinden in het
handboek Stadsstijl richtlijnen,
Basis elementen en toepassing.

TYPOGRAFIE
/
De kernwaarden van de
stadsstijl zijn richtinggevend
geweest voor de lettertypekeuze.
In de combinatie van Akkurat
Mono/Arial en Georgia treffen
aspecten van technologie en
historie elkaar.

AKKURAT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+
THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY
ARIAL

Net als Akkurat Mono wordt
Arial Regular gebruikt voor
koppen, paragraaftitels en
inleidingen. De typo-grafische
uitgangspunten worden zoveel
mogelijk meegenomen.

MONO

DOG.

REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Georgia wordt gebruikt voor
lopende tekst, fotobijschriften
en additionele informatie.
Wanneer in de lopende tekst
nadruk moet worden gegeven,
kan men Georgia Italic
gebruiken.

GEORGIA

Streamers, quotes, bij- en
onderschriften staan altijd in
Georgia Italic, bij voorkeur in
Vermeer warm grijs van het
kleurpalet.

GEORGIA

REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
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Het gebruik van de stadsstijl
online kunnen we in drie
categorieën verdelen.

1) De stadsstijl zoals op
Delft.nl wordt gebruikt
is exclusief voor de
stadssite. Dit is om aan
te geven dat Delft.nl de
stadssite van Delft is. Het
is niet toegestaan om de
vormgeving van Delft.nl
over te nemen dan wel na
te bouwen.
2) Websites en online
initiatieven van
samenwerkingsverbanden
in de stad.
3) Delftse organisaties en
bedrijven die zich willen
verbinden met de stadsstijl.
In dit handboek worden
de drie categorieën
geïntroduceerd en duidelijk
gemaakt hoe ze worden
gebruikt.
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CATEGORIE

1

DELFT.NL
/
De stadsstijl zoals op Delft.
nl wordt gebruikt is exclusief
voor de stadssite. Dit is om
aan te geven dat Delft.nl de
stadssite van Delft is. Het is niet
toegestaan om de vormgeving
van Delft.nl over te nemen dan
wel na te bouwen.

HET GEBRUIK
DE D
/
Nader te bepalen

HOMEPAGE

VAN

DELFT.NL
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CATEGORIE

2

INITIATIEVEN
VANUIT
SAMENWERKINGS
VERBANDEN
IN DE STAD
/
In de stad zijn allerlei samenwerkingsverbanden met projecten die bijdragen aan de
stadsmarketing van Delft.
Deze partijen hebben vaak geen
eigen huisstijl. Juist voor die
samenwerkingsverbanden is de
stadsstijl geïntroduceerd en vrij
te gebruiken. Voorbeelden zijn:
www.congresservicedelft.nl,
www.proeftuinendelft.nl,
www.delftimagebank.com.
Vaste elementen in de website
zijn het label, het kleurenpalet,
de slash en de lettertypes.
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CATEGORIE

2
1

INITIATIEVEN
VANUIT
SAMENWERKINGS
VERBANDEN
IN DE STAD
/
Naast Delft.nl zijn er meer
online initiatieven van
samenwerkingsverbanden in de
stad die een zelfstandige website
hebben. Om duidelijk te maken
dat deze websites verbonden
zijn met Delft is een label
ontwikkeld. Er zijn 2 varianten.
Het verticale label heeft de
voorkeur.
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N A A M VA N
DE SITE
H O R I Z O N TA A L
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N A A M VA N
DE SITE
H O R I Z O N TA A L

HET VERTICALE
LABEL
/
Verdeel het label over de
korte zijde in 16 gelijken
vierkanten. Houd aan de linker
kant 2 vierkanten en aan de
rechterkant 5 vierkanten leeg en
plaatst de D daartussenin.

N A A M VA N D E
SITE

Laat tussen het het logo en de
naam 4 vierkanten vrij.

1

N A A M VA N D E
SITE

2

HET HORIZONTALE
LABEL
/
Verdeel de horizontale zijde
van het label over 16 gelijk
vierkanten. Laat rondom één
vierkant vrij.

VOORBEELD

VERTICAAL

LABEL

VOORBEELD

HORIZONTAAL

LABEL
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CATEGORIE

2

INITIATIEVEN
VANUIT
SAMENWERKINGS
VERBANDEN
IN DE STAD
/
Voorbeeld van een website
(homepage) in de stadsstijl
geïnitieerd door een samenwerkingsverband waarbij het
verticale label is gebruikt.
SAMENWERKING
MET
/
In het colofon van de website wordt de samenwerking
toegevoegd.
De site is tot stand gekomen
met ...

HOMEPAGE

CONGRES

SERVICE

DELFT
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CATEGORIE

2

INITIATIEVEN
VANUIT
SAMENWERKINGS
VERBANDEN
IN DE STAD
/
Voorbeeld van een website
(vervolgpagina) in de stadsstijl
geïnitieerd door een samenwerkingsverband waarbij het
verticale label is gebruikt.

VERVOLGPAGINA

CONGRES

SERVICE

DELFT
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CATEGORIE

2

INITIATIEVEN
VANUIT
SAMENWERKINGS
VERBANDEN
IN DE STAD
/
Voorbeeld van een mobiele
(homepage) in de stadsstijl
geïnitieerd door een samenwerkingsverband waarbij het
verticale / horizontale label is
gebruikt.

MOBIELE

HOMEPAGE

CONGRES

SERVICE

DELFT
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CATEGORIE

2

INITIATIEVEN
VANUIT
SAMENWERKINGS
VERBANDEN
IN DE STAD
/
Voorbeeld van een
horizontaal label.
SAMENWERKING
MET
/
In het colofon van de website wordt de samenwerking
toegevoegd.
De site is tot stand gekomen
met ...

HOMEPAGE

PROEFTUINEN

DELFT
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CATEGORIE

3

ORGANISATIES
DIE ZICH WILLEN
VERBINDEN MET DE
STADSSTIJL
/
Organisaties en bedrijven kunnen zich verbinden met de
stadsstijl door het plaatsen van
het delft logo in de footer van de
website. Het is niet toegestaan
om andere elementen van de
stadsstijl te gebruiken dan het
logo Delft Creating History.

Voorbeeld van het Delft logo.

HOMEPAGE

NAARDELFT.NL
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CATEGORIE

3

ORGANISATIES
DIE ZICH WILLEN
VERBINDEN MET DE
STADSSTIJL
/
Voorbeeld.

HOMEPAGE

RESTAURANTVANDERDUSSEN.NL
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CATEGORIE

3

ORGANISATIES
DIE ZICH WILLEN
VERBINDEN MET DE
STADSSTIJL
/
Voorbeeld.

HOMEPAGE

STADSGIDSDELFT.NL
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MEER INFORMATIE
OVER DE STADSSTIJL VAN DELFT
/
Gemeente Delft
Team Stadsmarketing
Postbus 78
2600 ME Delft
T (015) 260 22 34
www.delft.nl/stadsmarketing
ONTWIKKELING
STADSSTIJL DELFT
/
Studio Dumbar, Rotterdam
[Gelieve deze regel op te nemen in het
colofon]
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