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Inhoud

Het doel van Hoorn Marketing is meer bezoekers naar
de stad trekken die meer besteden en langer verblijven.
Dat kan door Hoorn beter op de kaart te zetten.
Met onder andere passende, onderscheidende en
aantrekkelijke communicatie-uitingen.
Dit brandbook dient als houvast voor het ontwerp en
gebruik van deze uitingen en is speciaal ontwikkeld voor 
Hoorn Marketing.

Introductie

De doelgroepen van Hoorn Marketing zijn:

• Eigen inwoners
• Inwoners uit de omliggende regio 
 (West-Friesland, kop van Noord-Holland)
• Nederlandse toeristen
• Buitenlandse toeristen

De kernkwaliteiten van Hoorn zijn:

• Haven
• Cultuurhistorie
• Winkelaanbod
• Aanbod van kunst en cultuur
• Evenementen
• Top-restaurants
• Bereikbaarheid (dichtbij A’dam)

De merkwaarden zijn:

• Hollands
• Authentiek
• Eigenzinnig
• Kwaliteit
• Lef (wens/ambitie)

Positionering Hoorn
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Het verhaal van Hoorn wordt uitgedrukt in een kernpropositie 
en een positioneringstatement. Een kernpropositie geeft 
antwoord op de vraag: wat is de belangrijkste belofte die we de 
doelgroepen in het vooruitzicht kunnen stellen als ze naar Hoorn 
komen?
Een positioneringstatement geeft een korte en scherpe
beschrijving van de kernkwaliteiten van het gebied, die bij de 
doelgroepen voor het voetlicht worden gebracht en die als
gevolg van de communicatie (campagne) bekend moeten zijn/
worden bij de doelgroep(en). 

Kernpropositie

‘Hoorn is een mooie oude, echt Hollandse, havenstad aan het 
Markermeer met een levendig verleden én heden. Je kunt er 
goed winkelen, lekker eten, gezellig uitgaan en genieten van 
kunst en cultuur.’

Het positioneringstatement

‘Hoorn is een mooie oude, echt Hollandse, havenstad aan het 
Markermeer waar het verleden tot leven komt. In de historische 
binnenstad, de pittoreske haven of aan boord van VOC-schip de 
Halve Maen waan je je in het Holland van de Gouden Eeuw.
Ook terug in de tijd ga je met de Museumstoomtram, in de 
musea of bij een bezoek aan de vele monumenten in de stad. 

Maar niet voor lang. Want binnen dit eeuwenoude decor bruist 
het heden. Met bijzondere winkels, goede restaurants, gezellige 
terrassen en bruine kroegen. Ook geniet je er van een breed 
scala aan kunst en cultuur en heel veel evenementen waar de 
Hoornse Kermis er één van is. En was Hoorn vroeger de
thuishaven van eigenzinnige handelsreizigers die de hele wereld 
over voeren, nu vind je die ontdekkingsdrang terug bij succesvolle 
creatieve ondernemers, muzikanten en andere kunstenaars. 
Talenten die zijn ontpopt in de vele broedplaatsen van de stad. 
Hoorn ligt vlakbij Amsterdam en is goed te bereiken met de auto 
en het openbaar vervoer.’

Storytelling Hoorn

Logo

Het logo in zijn geheel is een combinatie 
van het woordmerk en het beeldmerk. 
De elementen in het logo hebben een 
vaste configuratie.

Beeldtaal

De beeldtaal bestaat uit het type beelden 
en fotografie dan binnen de huisstijl 
gebruikt kan worden in uitingen.

Categorieiconen

De categorie iconen zijn 9 iconen die 
staan voor de verschillende soorten 
belevenissen in Hoorn. Deze kunnen 
worden gebruikt om aan te duiden wat 
voor belevenis het betreft.

Beeldmerk

Het beeldmerk bestaat uit een smiley.
Deze is onderdeel van het logo maar 
kan ook als individueel element gebruikt 
worden in uitingen.

Tone of voice

De tone of voice is een omschrijving 
van een eenduidige schrijfstijl en 
woordgebruik binnen de huisstijl.

Vrije iconen

De vrije iconen zijn op zichzelf staande 
iconen en kunnen naar eigen inzicht 
gebruikt worden als aanvulling op de 
categorieiconen om uitingen een extra 
gevoel van beleving te geven.

Woordmerk

Het woordmerk vormt samen met het 
beeldmerk het logo en bestaat uit de tekst 
“Ik hou van hoorn”. Het woordmerk wordt 
alleen als onderdeel van het logo gebruikt.

Huisstijl

De tone of voice is een omschrijving 
van een eenduidige schrijfstijl en 
woordgebruik binnen de huisstijl.

Stadsillustraties 

De stadsillustraties zijn een verzameling 
van illustratieve beelden van iconische 
locatie’s en belevenissen in Hoorn.
Deze zijn te gebruiken voor de promotie 
van deze specifieke locatie’s.

Begrippen
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Het beeldmerk Ik hou van Hoorn is 
gebaseerd op de emotie, het gevoel, dat 
Hoorn oproept bij bezoekers: ‘Hoorn is 
zo’n mooi oud stadje’, ‘de haven van 
Hoorn is sprookjesachtig’, of ‘Hoorn is a 
friendly, magical old town’.

Daarnaast is het Ik hou van Hoorn een 
knipoog naar ‘Ik hou van Holland’. 
Hiermee geven we aan dat je in Hoorn 
het echte Holland kunt beleven en de 
echte traditionele Hollandse sfeer kunt 
proeven.

De weergave van de o’s als hartje of 
smiley is grappig, de vormgeving is strak 
en modern, en het kleurgebruik is stijlvol 
en verwijst naar het maritieme verleden 
en heden van de stad. Daarbij straalt het 
beeldmerk ook trots en ambitie uit.

Logo Nederlands

Logo Engels

Ontstaan logo

Full colour op donkere achtergrond Monotoon op donkere achtergrond

De kleur blauw verwijst naar het water
en het maritieme verleden dat een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis van Hoorn en nu heel 
belangrijk is voor de uitstraling en het 
toerisme van de stad.

De kleur goud staat voor traditie en de 
houten (zeil)schepen in de haven. Maar 
het goud verwijst ook naar de bloeitijd 
van Hoorn in de Gouden Eeuw en de 
gouden medailles van Hoornse sporters. 
Daarnaast verwijst de kleur goud naar de 
kwaliteiten en de ambitie van de stad 
(toprestaurants, goede muzikanten, 
succesvolle sporters en kunstenaars et 
cetera).

Full colour op lichte achtergrond Monotoon op lichte achtergrond

Kleuren logo
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Minimum ruimte rondom het logo vrijhouden

Uitlijning naast andere logo’s

Het logo in zijn geheel is een combinatie 
van de tekst “Ik hou van Hoorn” en het 
beeldmerk. De elementen in het logo 
hebben een vaste configuratie.

A = Van de onderkant van de H tot de 
onderkant van de smiley.

Gebruik logo

A A AA

A

A

A

1,5 x A

Minimale hoogte (8 mm)

Voorbeeld van witte balk met logo en website

Layout van witte balk met logo en website

Als het logo Ik hou van Hoorn gebruikt 
wordt in bestaande uitingen van derden, 
met een eigen huisstijl, plaats deze dan 
als afzender onderaan in een witte balk 
zoals rechts afgebeeld. Regels voor het 
gebruik van het logo en de huisstijl, staan 
op pagina 34.

Plaatsing logobalk op uitingen derden

Bekijk alle verhalen op
www.ikhouvanhoorn.nl
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Koptekst
Onderlinge verhouding

Lettertype voor broodtekst

Lettertype voor koptekst

Sofia Pro Bold

Sofia Pro Light

Dit lettertype is ontworpen in 2008 door
Olivier Gourvat. Het is een modern 
schreefloos lettertype met een rond en 
harmonieus karakter. Deze nuances geven 
Sofia een doordachte en gebalanceerde 
uitstraling.

De verschillende types van de Sofia Pro 
zijn aan te schaffen via onderstaande link.

https://www.fonts.com/font/
mostardesign-studio/sofia-pro

Deze broodtekst bestaat uit een Sofia Pro Light met een kleinere 
puntgrootte om contrast te geven ten opzichte van de koppen en 
tevens de leesbaarheid te vergroten.

Lettertypes

De huisstijl kleuren van Ik hou van Hoorn 
bestaan uit Goud en Donkerblauw.
Voor deze kleuren hebben we 
verschillende waardes gedefinieerd voor 
verschillende toepassingen.

PMS wordt gebruikt voor drukwerk. Bij 
gebruik van PMS zijn de kleuren altijd 
consequent, zonder kleurafwijkingen.
PMS U is geschikt voor mat- of 
ongestreken papier. PMS C is geschikt 
voor glanzend- of gestreken papier.

HEX-codes worden gebruikt in HTML. 
Deze bevatten alle 256 kleuren die je 
browser kan laten zien.

CMYK wordt gebruikt voor full color 
drukwerk.

RGB wordt gebruik bij online- en/of 
digitale toepassingen.

PMS

PMS 466 C
PMS 466 U

HEX #c7b37f

PMS

PMS 280 C
PMS 280 U

HEX #002776

CMYK

C 8%
M 23%
Y 52%
K 17%

CMYK

C 100%
M 85%
Y 5%
K 22%

RGB

R 199
G 179
B 127

RGB

R 0
G 39
B 118

Kleuren huisstijl

Goud

Donkerblauw
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Ter ondersteuning van de twee 
huisstijlkleuren zijn er vier kleuren 
toegevoegd welke gedurende de lente en 
de zomer gebruikt kunnen worden in 
diverse uitingen.

PMS 7416 C
PMS 7416 U

HEX #e56a54

C 0%
M 72%
Y 70%
K 0%

R 229
G 106
B 84

PMS 5523 C
PMS 5523 U

HEX #bcd5d6

C 22%
M 1%
Y 9%
K 2%

R 188
G 213
B 214

PMS 705 C
PMS 705 U

HEX #f5dadf

C 0%
M 11%
Y 3%
K 0%

R 245
G 218
B 223

PMS 122 C
PMS 122 U

HEX #fed141

C 0%
M 11%
Y 80%
K 0%

R 254
G 209
B 65

Zomerkleuren

Zomer kleuren Ter ondersteuning van de twee 
huisstijlkleuren zijn er vier kleuren 
toegevoegd welke gedurende de herfst en 
de winter gebruikt kunnen worden in 
diverse uitingen.

PMS 7683 C
PMS 7683 U

HEX #426da9

C 83%
M 55%
Y 0%
K 0%

R 66
G 109
B 169

PMS 5523 C
PMS 5523 U

HEX #bcd5d6

C 22%
M 1%
Y 9%
K 2%

R 188
G 213
B 214

PMS 465 C
PMS 465 U

HEX #44883e

C 76%
M 4%
Y 100%
K 21%

R 68
G 136
B 62

PMS 1815 C
PMS 1815 U

HEX #7c2529

C 16%
M 97%
Y 86%
K 54%

R 124
G 37
B 41

Winterkleuren

Winter kleuren
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Hoornse gevelstenen

Hoe breng je de identiteit van het Ik hou 
van Hoorn dichtbij de stad Hoorn?
Onder andere door elementen van
de stad op te nemen in je huisstijl. 
Geïnspireerd door de gevelstenen van de 
stad Hoorn zijn daarom 9 verschillende 
iconen ontwikkeld, illustratief voor 
verschillende categorieën.

De lijndikte en stijl van de categorie-
iconen mogen niet gewijzigd worden. 
Indien nieuwe categorie-iconen gewenst 
zijn, neem dan contact op met
Hoorn Marketing.

Categorie-iconen

Categorie-iconen
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Vrije iconenDe vrije iconen sluiten naadloos aan bij de 
look & feel van de categorie-iconen en 
vertegenwoordigen in beeld de stad 
Hoorn.

Door de vrije iconen veelvuldig en 
consistent te gebruiken ter promotie van 
de stad Hoorn zullen deze steeds meer 
eigen worden.

De lijndikte en stijl van de iconen mogen 
niet gewijzigd worden. Indien nieuwe 
iconen gewenst zijn, neem dan contact
op met Hoorn Marketing.

Vrije iconen

1903

Naast de gevelstenen bestaat de stad 
Hoorn uit meer iconen. De haven,
het Westfries Museum, De Halve Maen,
de Hoofdtoren, het Oostereiland en de 
diverse kaaspakhuizen zijn enkele 
voorbeelden die we in moeten zetten ter 
promotie van de stad om meer bezoekers 
te trekken.

De lijndikte en stijl van illustreren mogen 
niet gewijzigd worden. Indien nieuwe 
illustraties gewenst zijn, neem dan contact 
op met Hoorn Marketing.

Stadsillustraties

Stadsillustraties
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De Hoofdtoren De Halve Maen Westfries Museum Kaaspakhuizen Vuurtoren

1903

Stadsillustraties
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Meelmolen de Krijgsman Oosterpoort De Waag Voor tekstpagina’s met veel wit en/of 
blauw op de achtergrond is het fraai 
wanneer deze verrijkt worden met een 
overzicht van de iconen als watermerk.

De stijl van de watermerkpatronen mogen 
niet gewijzigd worden. Indien nieuwe 
watermerkpatronen gewenst zijn, neem 
dan contact op met Hoorn Marketing.

Patroon goud op wit

Patroon blauw op blauw

WatermerkpatronenStadsillustraties
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De iconen kunnen gebruikt worden
op verschillende manieren en 
communicatiedragers.

Op de afbeeldingen rechts een
tweetal voorbeelden.

Gebruik iconen

Abripaneel

- Gebruik van de huisstijlkleuren met aanvullende complementaire kleur.
- Vrije iconen worden gebruikt als sfeerelementen of eyecatcher.
- Correct logo gebruik op de vaste plaats in de balk aan de onderkant.

Paalbanier

Merchandise

Ook medewerkers kunnen ingezet
worden om de stad Hoorn te promoten.
Op de afbeeldingen rechts een
tweetal voorbeelden.

En voor enthousiaste bezoekers
zijn ook t-shirts te bedenken.
Smile, you are designed to!

T-shirts
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Hoorn is interessant voor iedereen.
Om de doelgroep op de juiste wijze en 
met de juiste middelen te bereiken is het 
kwadrant aan de rechterzijde een ideale 
tool om te gebruiken.

Doelgroepen

Middelen Middelen

Middelen Middelen

Generatie babyboom (vanaf 1941) Generatie X (vanaf 1956)

Generatie Y (vanaf 1982) Generatie Z (vanaf 1992)

Generatie babyboom (vanaf 1941) Generatie X (vanaf 1956)

Generatie Y (vanaf 1982) Generatie Z (vanaf 1992)

Zoals het kwadrant bij de doelgroepen 
pagina aangaf verschilt de tone of voice 
per generatie. Voorkom dat de boodschap 
de plank misslaat en verplaats je in de 
doelgroep.

Tone of voice

“De Halve Maen keert
aanstaande zondag eindelijk weer 
terug in Hoorn. Komt u ook kijken? 
Om 13.00 uur verwachten haar in 
de haven aan te komen.”

“Geef aan waarom jij de schipper 
moet zijn die zondag aanstaan-
de de Halve Maen de haven van 
Hoorn binnen vaart en wie weet 
sta jij dan aan het roer!”

“Aanstaande zondag is de Halve 
Maen weer terug in Hoorn. Zij is 
weer opgeknapt en gereed voor 
een nieuw toeristisch seizoen.
Voor meer informatie, check onze
website.”

“Zondag 13.00u Halve Maen weer 
thuis. Nice!”
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Hoorn heeft veel unieke eigenschappen 
die de stad aantrekkelijk, interessant en 
origineel maken. Om meer draagvlak te 
creëren en herkenning op te roepen welk 
gevoel de stad je geeft zodra je deze 
betreedt, laten we het verhaal over Hoorn 
vertellen door de inwoners en andere 
betrokkenen.

Samen met elkaar, maken we de stad 
(weer) aantrekkelijk.

Ambassadeurs

Naast de vrije iconen vormt fotografie
ook een belangrijk onderdeel van de 
beeldtaal. Zowel de ambassadeurs als de 
doelgroep kunnen hierin centraal staan en 
onderdeel vormen van de boodschap.

De boodschap kan ondersteund worden 
door middel van tekst, afgestemd op de 
doelgroep. Ook zonder tekst is het 
mogelijk om je boodschap uit te dragen 
en bijvoorbeeld doelgroepen te prikkelen 
de stad Hoorn te bezoeken.

Op de volgende pagina’s een aantal 
voorbeelden hiervan.

Beeldtaal

Illustratieve stijl gecombineerd met vrijstaande fotografie

Huisstijlkleur

Huisstijlkleur

Complementaire 
kleur

Complementaire 
kleur

Illustratieve stijl gecombineerd met vrijstaande fotografie
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Campagnebeelden

- Correct gebruik van typografie.
- Combinatie van vrijstaande fotografie en illustratie.
- Fysiek beeldmerk maakt onderdeel uit van fotografie.
- Herkenbare balk (footer) met logo en verwijzing naar de website.

- Deel van het logo vormt samen met deel van de foto het woord Hoorn.
- Gebruik van vrije iconen ter versterking van de foto.
- Gebruik van het beeldmerk vergroot herkenbaarheid.
- Herkenbare balk (footer) met logo en verwijzing naar de website.

Campagnebeelden boodschap

Campagnebeelden

- Correct gebruik van typografie.
- Combinatie van vrijstaande fotografie en illustratie.
- Fysiek beeldmerk maakt onderdeel uit van fotografie.
- Herkenbare balk (footer) met logo en verwijzing naar de website.

- Deel van het logo vormt samen met deel van de foto het woord Hoorn.
- Gebruik van vrije iconen ter versterking van de foto.
- Gebruik van het beeldmerk vergroot herkenbaarheid.
- Herkenbare balk (footer) met logo en verwijzing naar de website.
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Campagnebeelden

- Deel van het logo vormt samen met deel van de foto het woord Hoorn.
- Gebruik van vrije iconen ter versterking van de foto.
- Gebruik van het beeldmerk vergroot herkenbaarheid.
- Herkenbare balk (footer) met logo en verwijzing naar de website.

- Deel van het logo vormt samen met deel van de foto het woord Hoorn.
- Gebruik van vrije iconen ter versterking van de foto.
- Gebruik van het beeldmerk vergroot herkenbaarheid.
- Herkenbare balk (footer) met logo en verwijzing naar de website.

Praktijkvoorbeelden

Advertentie gemeentegids Bestickering toeristentreintje

- Herkenbaar lijnwerk in huisstijlkleur.
- Vrije iconen worden gebruikt ter verduidelijking van de informatie.
- Duidelijke en herkenbare vlakverdeling.

- Combinatie van vrijstaande foto met illustratie/iconen
- Vrije iconen worden gebruikt ter verduidelijking van de informatie.
- Gebruik van het beeldmerk vergroot herkenbaarheid.

Campagnebeelden sfeer
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Wilt u meer informatie over de huisstijl 
of het gebruik van de elementen binnen 
de huisstijl. Neem dan contact op met ons via 
onderstaande gegevens.

Hoorn Marketing

Web.  hoornmarketing.nl
Facebook. facebook.com/ikhouvanhoorn

Dit brandbook wordt u aangeboden door Hoorn Marketing
en is ontwikkeld door Nesq. www.nesq.nl

Contact

Wij willen alle mensen, organisaties en 
partijen die willen laten zien dat ze trots 
op Hoorn zijn, ondersteunen door het Ik 
hou van Hoorn-logo ter beschikking te 
stellen voor gebruik op communicatie-
uitingen. Het moet dan gaan om uitingen 
bij activiteiten die de promotie van Hoorn 
ondersteunen, die gericht zijn op één of 
meer van de doelgroepen van Hoorn 
Marketing en die passen binnen het 
verhaal van Hoorn en dit versterken.

 Voor gebruik van het logo geldt:

• Het gebruik van het logo is altijd 
 ondergeschikt aan de eigen huisstijl.  
 M.a.w. zonder toestemming van Hoorn 
 Marketing mag niet de hele huisstijl  
 ‘gekopieerd’ worden. Dat betekent  
 dat de combinatie van het logo, iconen,  
 illustraties, lettertypes en kleuren alleen  
 aan Hoorn Marketing voorbehouden is.
• Het logo mag niet worden gebruikt  
 voor uitingen die kwetsend zijn voor  
 bepaalde groepen.
• Het logo mag niet worden gebruikt 
 bij uitingen die strijdig zijn met de   
 doelstellingen van Hoorn Marketing.
• Het logo mag niet worden gebruikt  
 bij boodschappen, activiteiten e.d. die  
 onwettelijk, onrechtmatig of crimineel  
 zijn.

Daarnaast:

• Op het Ik hou van Hoorn-logo berust  
 auteursrecht en merkrecht. Het logo of  
 elementen hiervan mogen niet anders  
 worden gebruikt dan voorgeschreven.
• Hoorn Marketing heeft bij ongeoorloofd 
 gebruik of onjuist gebruik van de
 huisstijlonderdelen het recht om   
 bepaalde toepassingen te verbieden en  
 indien noodzakelijk gerechtelijke   
 stappen te ondernemen.
• Commercieel gebruik van het 
 logo (bijvoorbeeld in het geval 
 van merchandising) kan alleen met 
 vooraf verkregen toestemming en 
 op basis van een in dat geval te sluiten 
 licentieovereenkomst.
• Dit brandbook is een tijdgebonden 
 document. Het zal aangevuld worden 
 met actuele informatie en nieuwe 
 toepassingen.

Gebruik van het logo door derden


