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Voor Amplixs is een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld. In dit brandbook staan de 
richtlijnen voor de toepassingen 
hiervan. Dit handboek wordt ingezet om 
de verschillende elementen op correcte 
wijze toe te passen. De huisstijl bestaat 
uit een logo en de vastlegging van vorm- 
en stijlkenmerken, zoals lettertype en 
kleurgebruik. Dit is voor corres- 
pondentiemiddelen (web, drukwerk, 
offline) uitgewerkt.

Het volgen van de richtlijnen van dit 
huisstijl handboek is essentieel. Als 
bedrijf of organisatie kun je het imago 
laten afhangen van toevalligheden, 
zoals gesprekken op straat of berichten 
in de pers, maar je kunt er ook zelf 
invloed op uitoefenen door een juist 
gebruik van communicatie waardoor 
het gezicht van Amplixs op een zo 
eenduidig mogelijke wijze wordt 
getoond.

De huisstijl heeft als doel: het creëren 
van eenheid in de profilering van 
Amplixs als organisatie. Door  de 
huisstijl uniform door te voeren in 
interne- en externe communicatie 
wordt de herkenbaarheid van Amplixs 
versterkt.

De basis van de huisstijl – of het nu 
correspondentie of wervende uitingen 
betreft – wordt gevormd door het 
Amplixs logo en het ‘A’ beeldmerk.

De huisstijl wordt gekarakteriseerd 
door:  
1. Logo (woord- en beeldmerk)
2. Huisstijlkleuren / dividers
3. Lettertypen

Voor advies over het huisstijlgebruik 
kunt u altijd contact opnemen met 
Wout Reinders; wout@dikkehuisstijl.nl

INLEIDING
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DEEL I
Het merk - intro
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AMPLIXS DNA

Merk DNA
“Wij zijn Amplixs. Wij meten en verbeteren  
klanttevredenheid via online onderzoek. 
Wij  stoppen nooit met vragen. Elk 
antwoord op de vraag over de 
dienstverlening, tevreden of  niet, levert 
inzichten om kwaliteit te verhogen. Wij 
leveren intelligente online applicaties,  die 
specifieke informatie leveren, waar onze 
opdrachtgevers gericht actie op kunnen  
ondernemen. Dat zicht is ontstaan uit de 
meer dan 3,5 miljoen enquêtes die we 
jaarlijks versturen en de ervaringen die we 
hebben opgedaan in vele branches.”
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Merk attributen

Vragen
Luisteren
Nieuwsgierig
Data 
Continu meten
Meteen klaarstaan
Digitaal 
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TAGLINE
De betekenis van ons merk wordt 
belichaamd in onze tagline 
“Question Everything”. Het is een 
belofte, niet alleen aan onze 
klanten, maar ook aan onszelf. 
Wees nieuwsgierig en luister. Stop 
nooit met vragen. Als het nodig is 
op een zelfs kinderlijke manier. 

Elk  antwoord op de vraag over 
de dienstverlening, tevreden of 
niet, levert inzichten op. 

Continu.
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question everything

Variant I 
Lettertype Arial Bold in de huisstijlkleur #747167. Voor gebruik op de website en in presentaties.   

Variant II 
Lettertype Arial Bold in de huisstijlkleur #747167 in combinatie met de divider.  De tagline gebruikt
hierbij 1/3 van de ruimte. Voor gebruik als footer, op briefpapier en visitekaartjes.
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DEEL II
Het merk - identiteit

Ons DNA is doorvertaald in onze identiteit die we vormgeven. Het is de tastbare uiting van 
Amplixs. Je ziet het, hoort het en voelt het. Ons logo, kleurgebruik, typografie, fotografie 
en stylingelementen zijn onderdeel van onze identiteit. Samen vormen deze elementen 

het geheel en het gezicht van Amplixs.
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Logovariant II. Het beeldmerk. 

Secondary logo; gebruiken als icon op

social media en tussenbladen presentaties.

Logovariant I. Het woordmerk. 

Primary logo; bij voorkeur gebruiken behalve

in de onderstaande situaties.
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LOGOGEBRUIK
Het logo (het woordmerk ‘Amplixs’ 
en het ’A’ beeldmerk) heeft vaste 
verhoudingen en witmarges. Bij 
plaatsing van het logo in 
correspondentie of wervende 
uitingen dient er met de 
omliggende witruimte rekening te 
worden gehouden (zie ook 
‘omgaan met het logo’). 

DIVIDERS
Primary divider

Secondary divider

Tertiary divider
BRANDBOOK

De minimale marge rondom het beeldmerk 
is gebaseerd op de breedte van de stam van 
de ‘A’.

Minimale breedte print: 30 mm / 300 dpi
Minimale breedte web: 200 px / 72 dpi

De minimale marge rondom het woordmerk 
is gebaseerd op de grootte van de 
hoofdletter ‘A’.

Minimale breedte print: 40 mm / 300 dpi
Minimale breedte web: 250 px / 72 dpi

Maximale hoogte print: 4 mm / 300 dpi
Maximale hoogte web: 16 px / 72 dpi
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LOGOGEBRUIK
Het beeld- en woordmerk hebben 
een visueel sterk karakter, dit 
wordt sterker als iedereen ze op de 
zelfde manier toepast. 

DO’S AND DON’TS

Het logo mag niet geroteerd, 
vervormd of aangepast worden.
De onderdelen van het logo 
mogen niet onafhankelijk van 
elkaar worden geschaald, 
geroteerd of verschoven.
Voor het beeld- en woordmerk 
moeten altijd de huisstijlkleuren 
gebruikt worden.

• 

• 

• 
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PRIMARY PALETTE

SECONDARY PALETTE

KLEURGEBRUIK
 Kleurpaletten

De Amplixs huisstijl wordt 
gekenmerkt door twee 
hoofdkleuren.  Het beeld- en 
woordmerk dienen altijd in deze 
kleuren te worden uitgevoerd.

Ter ondersteuning kan het 
secondary palette worden 
gebruikt.
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PMS 417 C
HEX: #747167

RGB (116,113,103)

CMYK (50,41,49,30)

PMS 396 C
HEX: #DEDC00

RGB (222,220,0)

CMYK (20,0,100,0)

PMS 215 C
HEX: #A3195B

RGB (163,25,91)

CMYK (28,98,29,18)

PMS Process Blue C
HEX: #1D71B8

RGB (30,113,184)

CMYK (85,50,0,0)

PMS 1365 C
HEX: #F9B233

RGB (249,179,51)

CMYK (0,35,85,0)

PMS 7499 C 
HEX #f2efdf

RGB (242,239,223)

CYMK ( 7,5,15,0)
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Het primary palette dient altijd (ruim) de overhand te hebben. Zowel bij print als bij web. 

Bij het gebruik van de gradients heeft het roze / gele verloop de voorkeur.  Het secondary 

palette dient enkel ter ondersteuning. Denk hierbij aan knoppen op de website etc. 

DIVIDERS / KLEURVERLOPEN

VERHOUDINGEN

KLEURGEBRUIK
Verlopen en verhoudingen

Ter ondersteuning van het 
kleurpalet zijn er drie dividers met 
een verloop in de kleuren geel, 
blauw, oranje en paars.

 

De dividers  maken gebruik van de 
kleuren van het secondary palette. 
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PMS 215 C
HEX: #A3195B

RGB (163,25,91)

CMYK (28,98,29,18)

PMS 396 C
HEX: #DEDC00

RGB (222,220,0)

CMYK (20,0,100,0)

PMS 396 C
HEX: #DEDC00

RGB (222,220,0)

CMYK (20,0,100,0)

PMS Process Blue C
HEX: #1D71B8

RGB (30,113,184)

CMYK (85,50,0,0)

PMS 1365 C
HEX: #F9B233

RGB (249,179,51)

CMYK (0,35,85,0)

PMS Process Blue C
HEX: #1D71B8

RGB (30,113,184)

CMYK (85,50,0,0)
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Open Sans (14pt)
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (12pt)

Arial Bold (14pt)
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (12pt)

Open Sans Bold (14pt)
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 (12pt)

Nieuwsgierig Over ons

Vragen

Vragen stellen

KennisAmplixs

Question everything

TYPOGRAFIE
De huisstijl wordt mede 
gekenmerkt door het gebruik van 
lettertype Arial Bold in het logo en 
het gratis lettertype Open Sans 
voor koppen op de website. 
 
Voor de tekst op de website wordt 
Open Sans gebruikt. Om 
documenten kracht bij te zetten, 
kan Open Sans Bold worden 
gebruikt. Open Sans vormt de 
basis letter voor ieder document. 

In offertes en andere Word 
bestanden wordt in verband met 
compatibiliteit het lettertype 
Tahoma gebruikt.

Gebruik van andere lettertypen 
dan hiernaast weergegeven wordt 
afgeraden. Gebruik van de juiste 
lettertypen kenmerkt de Amplixs  
identiteit.

BRANDBOOK
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STIJLELEMENTEN
Layout anatomy

Wanneer de huistijl en 
stijlelementen op een correcte 
wijze worden doorgevoerd 
ontstaat een krachtig en 
evenwichtig geheel.

De twee kleuren uit het primary 
palette zijn beide te gebruiken als 
achtergrondkleur. De lichte kleur 
heeft de voorkeur bij langere 
stukken tekst. De donkere kleur 
heeft de voorkeur bij interfaces en 
apps.
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LAYOUT ANATOMY 

Woordmerk
Primary palette
Divider + tagline
Beeld
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STIJLELEMENTEN
Fotografie

Voor de uitingen van Amplixs is 
een selectie van foto’s gemaakt. De 
foto’s zijn geselecteerd op de 
zoektermen; nieuwsgierig(heid), 
vragen stellen, blijven vragen, 
kennis en kinderlijke nieuws- 
gierigheid. Om een samenhangend 
geheel te creëren is bij elke foto het 
primary kleurverloop van Amplixs 
toegevoegd.

De foto’s met het verloop worden 
gebruikt voor headers, adver- 
tenties en achtergronden. 
Wanneer in een document 
meerdere foto’s worden gebruikt 
wordt het aangeraden om ze af te 
wisselen met foto’s zonder filter. 
De foto’s met filter hebben altijd de 
overhand. 

De beeldbank met foto’s is op te 
vragen bij Dikke Huisstijl.
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STIJLELEMENTEN
UI Design

Conform de Amplixs huisstijl is er 
een nieuwe interface ontworpen 
voor het online gedeelte 
‘MyAmplixs’. De schermen zijn als 
PSD op te vragen bij Dikke Huisstijl.
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Secondary palette
Primary divider
Beeld
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COLOFON
Redactie:
Wout Reinders
Bjorn Bongers

Advies:
Sjoerd Zaalberg van Zelst

Ontwikkeling huisstijl
Dikke Huisstijl
Nijmegen

Contactpersoon
Wout Reinders
wout@dikkehuisstijl.nl
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Versie: 2.2
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