
algemene richtlijnen
voor gebruik
van het logo



het logo

positief dia-positief

Het logo voor citybranding van Brunssum is gebaseerd op de contouren 

van onze gemeente. 

De contour staat voor de verbinding en trots.
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het kleurenpalet



het logo met gebruik
van het kleurenpalet
Je mag elke kleur uit het palet kiezen. De regel is: is de contour zwart, dan is de tekst 

‘ons brunssum’ ook zwart. Is de contour wit, dan is ‘ons brunssum’ ook wit.



het logo met gebruik
van het kleurenpalet
Afwijken van een positief of dia-positief logo mag.  Let erop dat de contour en de tekst 

 ‘ons brunssum’ altijd dezelfde kleur hebben. En zorg ervoor dat de kleurcombinatie die

je kiest, goed leesbaar is.



een gevuld logo

Het logo mag worden gevuld met een foto of stuctuur.

Belangrijk is dat ‘ons brunssum’ goed leesbaar blijft.

ons lieve
brunssum



de contour in zwart & wit



het woordmerk in zwart & wit



Het logo mag overal geplaatst worden, zowel vrijstaand als in een vlak, mits het logo voldoende 

leesbaar is tegen de achtergrond. 

Om het logo goed te plaatsen in een vlak zijn er minimale afstanden vastgesteld, zoals hieronder

aangegeven. De minimale afstand is hierbij gelijk aan de maat van de letter ‘n’ in ‘brunssum.

Het logo en het vlak mogen elke kleur uit de kleurenrange hebben, zo lang er genoeg contrast is 

tussen het logo en de kleur van het vlak.

plaatsing van het logo



Het logo mag op een foto geplaatst worden, mits het logo voldoende leesbaar

is tegen de achtergrond. Het logo mag ook eerst in een vlak worden geplaatst.

plaatsing van het logo



Lettertype woorkmerk

Het logo bevat het lettertype Museo. We raden af om dit lettertype in ondersteunende teksten

in combinatie met het logo te gebruiken. Een ander lettertype gebruiken als contrast,

is namelijk mooier.

Lopende teksten

Teksten staan in het lettertype Calibri. Koppen worden altijd getypt in ‘bold’ en in hoofdletters.

gebruik van lettertypes

KOM JE TIJDENS
PARADE BRUNSSUM

MET ONS MEEDANSEN?
woensdag 13 juli

Vanaf 14 uur
Titus Brandsmaschool

LEZING OVER
GEZOND ETEN
Het is goed dat mensen weten hoe ze gezond
kunnen blijven en ziektes kunnen voorkomen.
Ben je geïnteresseerd, kom dan op 8 mei naar
de lezing door het Groene Kruis in de Brikke Oave
aan het Lindeplein. 

De lezing is gratis, maar u moet zich wel even
aanmelden door de bellen naar 045 5640255
of een mail te sturen naar
info@groenekruisbrunssum.nl. 



toevoeging aan logo

Er mogen woorden worden toegevoegd aan het logo, als ‘ons brunssum’ en de toevoeging elkaar versterken. 

De toevoeging wordt geplaatst in het Museo lettertype.



voorbeelden

KOM JE TIJDENS
PARADE BRUNSSUM

MET ONS MEEDANSEN?

wanneer?
woensdag 13 juli
hoe laat? 
vanaf 14 uur
waar? 
Titus Brandsmaschool

KOM JE TIJDENS
PARADE BRUNSSUM

MET ONS MEEDANSEN?
woensdag 13 juli

Vanaf 14 uur
Titus Brandsmaschool



wat niet mag

Het logo mag niet worden vervormd.

Het logo mag niet worden gedraaid.

Het logo mag niet worden afgesneden.

De ruimte rondom het logo moet worden
gerespecteerd. 

Het logo moet goed zichtbaar zijn op de ondergrond.Het logo in een moeilijk leesbare kleurencombinatie

Je bent vrij in het vormgeven van je communicatie-middel. 

Er zijn maar enkele regels waar je rekening mee hoeft te houden.

Er mogen geen elementen aan de contour toegevoegd worden.



Veel succes & plezier!


