Het logo
van
Den Haag
Korte instructie over toepassing

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht.
Een moderne metropool met een omvangrijke
geschiedenis en een rijk geschakeerde bevolking.
Dit zie je terug in De stijl van Den Haag.

1 Uitgangspunten van het logo

2 Opbouw

Het logo bestaat uit een beeldmerk en

Het logo is opgebouwd uit een beeldmerk

een woordmerk. Het beeldmerk is een

en een woordmerk. Het logo blijft één

gestileerde versie van het stadswapen.

geheel in een vaste verhouding.

e

Dat wapen dateert uit de 16 eeuw en is

Beeldmerk en woordmerk mogen nooit

in 2012 aangevuld met de wapenspreuk

los van elkaar getoond worden.

‘vrede en recht’. Het woordmerk
Den Haag is onlosmakelijk met het
beeldmerk verbonden en mag dus niet
los gebruikt worden.

1 Uitgangspunten

Het origineel
getekende stadswapen
uit mei 2o12. Deze
wordt in de huisstijl
niet toegepast.

2 Opbouw

Detail van het
gestileerde wapen.

Logo

Beeldmerk

2

1 Uitgangspunten

Woordmerk

Het logo bestaat uit een
‘beeldmerk’ en een
‘woordmerk’.
Deze zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

3 Vaste witruimte

4 Maatvoering

Rondom het logo is een minimale wit

Het logo is zo ontworpen dat dit op elk

ruimte gedefinieerd die vrij moet blijven

formaat toegepast kan worden tot een

van tekst en fotografie. Deze minimale

verkleining van minimaal 10 procent.

ruimte is vastgelegd in de digitale
bestanden van het logo.

De 100 procent versie van het logo heeft
een woordmerk van 100 punten. Plaatsing
op het minimale formaat van 10 procent
levert dus een woordmerk op met een
corpsgrootte van 10 punten.

3 Vaste witruimte

bounderybox

De witruimte rondom
( bounderybox ) is
onderdeel van het
logo. Hierin mogen
zich geen andere
elementen bevinden.

4 Maatvoering

Links is de minimale maat
waarop het logo mag worden
toegepast. Het is hier 10 procent
van de originele maat.
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5 Toepassing

6 Kleurvarianten

Eén logo bevordert de eenheid en zorgt

Het fullcolourlogo is de standaardversie van

voor herkenning. De volgende regels zijn

het logo. Waar het gebruik van het full

daarom leidend bij het toepassen van

colourlogo technisch niet mogelijk is, zijn

het logo:

twee speciale logo’s gemaakt: het grijze

• Het logo blijft één geheel in alle formaten

logo en het monologo.

en in alle talen.
• Het logo mag niet aangepast worden in
kleur of typografie.
• Het logo, of delen ervan, mogen niet
ongelijk worden verschaald.

Het grijze logo gebruiken we alleen als het
fullcolourlogo om druktechnische redenen
niet gebruikt kan worden, zoals in een
krantenadvertentie of in interne uitgaven
die geheel in grijstinten worden geprint.
Is een uitgave geheel in full, dan is het
gebruik van het grijze logo niet toegestaan.

5 Toepassing

Het beeldmerk en woordmerk horen bij elkaar.

Pas de kleuren (en typografie) niet aan.

Ongelijk verschalen is niet toegestaan.
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6 Kleurvarianten

7 Speciale technieken

8 Compacte logovarianten

Voor speciale productietechnieken zoals

Er is een compacte versie van het logo

flexodruk, tampondruk, foliedruk of

ontworpen voor plaatsing op huisstijl

borduursels is het monologo gemaakt.

dragers waar de ruimte beperkt is en voor

Er is een positieve variant ‘mono zwart’

gebruik in andere huisstijlen (als sponsor

en een diapostieve variant ‘mono wit’

logo) en bij samenwerkingsverbanden (als

gemaakt. Deze zijn speciaal voor deze

coproductielogo).

toepassingen getekend.
Het monologo bestaat in twee
maatvoeringen:
• Voor plaatsing op 20 procent en groter.
• Voor onder 20 procent.

7 Speciale technieken

8 Compacte logovarianten

Logo mono zwart (onder 20 procent)

Logo mono wit (onder 20 procent)
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9 Taalvarianten

10 Samenwerkingsverbanden

Het logo kent naast het Nederlandse logo

Andere organisaties dan de gemeente

twee taalvarianten: Engels en Frans.

kunnen het compacte logo gebruiken om

Het woordmerk wordt vertaald naar Engels

aan te geven dat de gemeente een initiatief

en Frans. De taal van de wapenspreuk is bij

ondersteunt (bijvoorbeeld door middel van

Koninklijk Besluit vastgelegd. Daarom blijft

subsidie). Het compacte logo wordt dan als

de wapenspreuk altijd onvertaald.

sponsorlogo (of coproductielogo) geplaatst
op plekken waar partners van het initiatief
worden genoemd, zoals in een sponsorbalk
of bij ‘mede mogelijk gemaakt
door’.11 Meer informatie

9 Taalvarianten

10 Samenwerkingsverbanden

Voorlichtingsavond
inbraakpreventie

PARKEREN
Maandag 29 september

Uw auto veilig in de parkeergarage
tijdens de jaarwisseling

Buurthuis Bario,
Kockstraat 175

Wilt u uw auto of motor tijdens de jaarwisseling
op een veilige plek neerzetten? Parkeer dan in
één van de parkeergarages die op deze ﬂyer staan.
In drie garages kan dit gratis.

19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Na het parkeren kunt u bij de loge van de garage
twee gratis HTM kaartjes krijgen. Een kaartje geeft
recht op een dag vrij reizen bij HTM en HTMbuzz.

Kijk voor meer informatie op: www.denhaag.nl/jaarwisseling

tips
inbraak
- Anti
elen om
s midd
- Grati
iligen
te beve
uw huis
k
raa
inb
tegen

Toepassing van het compactlogo als sponsorlogo
op een flyer en een poster.
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11 Meer informatie

12 Beschikbare bestanden

Als je behoefte hebt aan meer

Typen

informatie raadpleeg dan de huisstijl

• Standaard- en compactlogo

beheerder van je dienst.

Kleuren
• Full colour (cmyk, rgb en retina), grijs

Of neem contact op met het centrale
huisstijlbeheer of met Multimedia:

waarden en mono (wit en zwart)
Talen

• huisstijl@denhaag.nl

• Nederlands, Engels en Frans

• multimedia@denhaag.nl

Bestandsformaten
• ai (eps of psd op aanvraag), jpg en png
Speciale druktechnieken (op aanvraag)
• Standaard en compact (<20% en >20%)
• Zwart (positief) en wit (negatief)
• Nederlands, Engels en Frans

Burgemeester Van Aartsen
en wethouder Baldewsingh
presenteerden het nieuwe
logo van Den Haag
op 5 juni 2014 voor het
stadhuis. De gemeente wil
met De stijl van Den Haag
het imago als internationale
stad van vrede en recht
versterken.
Foto Gemeente Den Haag
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Colofon
Dit is een uitgave van
Gemeente Den Haag
december 2014

