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Inleiding
Voor Houses & Rooms is een beeldmerk ontwikkeld en een nieuwe huisstijl. In dit handboek 
staan de richtlijnen betreffende de toepassingen van deze huisstijl. Dit handboek wordt 
ingezet om de huisstijl 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 correspondentiemiddelen (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 Houses & Rooms op een zo eenduidig mogelijke 
wijze wordt getoond.

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

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

De basis van de huisstijl – of het nu correspondentie of wervende uitingen betreft – wordt 
gevormd door het logo. Het logo bestaat uit een woord- en beeldmerk. Het beeldmerk is een 
afgeronde vierkant met daarin een huis, getekent in één lijn.

De huisstijl wordt gekarakteriseerd door 
1. Logo (woord- en beeldmerk)
2. Huisstijlkleuren
3. Lettertype

Figuur 1. Het logo



Figuur 2. Het logo in de twee hoofdvariaties

Logo
De basis van de huisstijl wordt gevormd door het Houses & Rooms logo. Het logo verbeeldt 
een aantal belangrijke kernwaarden: ‘eerlijk’, ‘betrouwbaar’, en ‘transparant’

Het logo is een combinatie van de woorden (Houses & Rooms) en beeldend element (het 
huisje in het vierkant).  Deze combinatie is visueel zeer herkenbaar en goed toe te passen in 
correspondentie of wervende uitingen.

De huisstijl wordt gekenmerkt door:
1. Logo
2. Lettertypen
3. Vastgestelde Houses & Rooms huisstijlkleuren

Het ‘Houses & Rooms logo-pakket’ (logo in verschillende formaten, lettertypen en kleuren) is 
per email op te vragen bij Dikke Huisstijl.    



Figuur 3. Minimale witmarge op basis van een
halve vierkant uit het logo.

Figuur 4. Positie van de pay off ten opzichte van het logo.

Opbouw logo
Het logo (de woorden ‘Houses & Rooms’ plus het huisje in het vierkant) 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’).  
Dit geldt ook voor toepassen van de pay off ‘Op elk huisje past een dakje’.

1 letterhoogte

1 letterbreedte
midden

zelfde hoogte
als woordmerk



Omgaan met het logo
Het logo heeft een visueel sterk karakter, dit wordt sterker als iedereen één en het zelfde logo
toepast. Het logo kent twee elementen, de woorden ‘Houses & Rooms’ en het huisje in het vierkant.
De twee elementen van het logo kenmerken de huisstijl

• 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;

Figuur 5. Do’s and don’ts



Toepassingen van het logo

Figuur 6. Logo op wit

Figuur 9. Verschillende toepassingen van het logo.

Figuur 7.Logo op oranje Figuur 8.Logo op blauw



Typografie
De huisstijl wordt mede gekenmerkt door het gebruik van lettertype Niveau Grotesk Extra Light - 
Small Caps  in het logo en het gratis lettertype Aileron voor koppen op de website. 
 
Voor de broodtekst wordt Aileron gebruikt. Om documenten kracht bij te zetten, kan Aileron Bold 
worden gebruikt. Aileron vormt de basis letter voor ieder document. 

Gebruik van andere lettertypen dan onderstaand weergegeven wordt afgeraden. Gebruik van de 
juiste lettertypen kenmerkt Houses & Rooms identiteit.

Aileron Bold (14pt)

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

1234567890 (12pt)

Aileron Light(14pt)

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

1234567890 (12pt)

Aileron Regular (14pt)

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn

opqrstuvwxyz

1234567890 (12pt)

Figuur 10. Verschillende variaties van het lettertype Aileron op de huiskleur

Welkom Over ons
Bel ons voor een afspraak!

Offerte



Kleurpalet
De hoofdkleur voor Houses & Rooms is #F5874F, R 245, G 135, B 79.

Als ondersteunende kleur kan #4EBDF5 (lichtblauw) worden gebruikt. 

Figuur 11. Kleurenpalet

HOOFDKLEUR DONKERDER LICHTER

WEB#
0B90D2

R 11
G 144
B 210

AANVULLENDE KLEUR DONKERDER LICHTER

WEB#
 F5874F

R 245
G 135
B 79

WEB
FAC8AF

R 250
G 200
B 175 

WEB#
4EBDF5

R 78
G 189
B 245

WEB#
AFE1FA

R 175
G 225
B 250

WEB
D24E0B

R 210
G 78
B 11



Social Media
Social media is een zeer belangrijk en sterk communicatiemiddel. Door de huisstijl ook in social
media eenduidig toe te passen, wordt de identiteit van Houses & Rooms sterker en herkenbaar.

Headers voor social media kunnen op verzoek door Dikke Huisstijl worden opgemaakt.

Figuur 12 . Social Templates

Houses & Rooms



Toepassing Social Media

Figuur 13. Toepassing Facebook



Colofon
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