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Welkom thuis

Logo toepassing

Logo

Bij gebruik in communicatiemiddelen staat het logo altijd in witte balk boven- en bij uitzondering onderaan 
de uiting (bijv. bouwborden).

Welkom thuis

Welkom thuis

Welkom thuis

12,5 
mm

 < 210 mm >

12,5 
mm

29,7
mm

40 
mm 15 pt 

Open Sans light

Positie van het logo en pay-off

Het logo staat links uitgelijnd en verticaal gecentreerd tov de balk.
De positie van de pay-off ‘Welkom thuis’ is rechts en in lijn met het Portaallogo.

Vraag de communicatieadviseur voor het wel of niet toevoegen van de pay-off.  
In sommige gevallen is de toevoeging ‘Welkom thuis’ nl. niet gepast. (Bijvoorbeeld uithuiszetting o.i.d.)

Afmetingen

Op A4 formaat 

A4

A5

Afmetingen op andere formaten

Lineair schalen is het uitgangspunt om te komen tot een basislogica achter de stijl. Om het werkbaar te 
maken hebben we ervoor gekozen om de waarden af te ronden, zie voor juiste afmetingen en fontgrootes 
de beschrijving per A formaat op de volgende pagina’s. 

Richtlijnen Portaal huisstijl  versie 3.2 | augustus 2018 



| 3

Lichtblauw
Basiskleur in 
vormgeving.

Kleurenpalet

Open Sans

Wit
Belangrijk als onder
grond. Brengt helder
heid en transparantie.

Donkerblauw
Voor typografie en  
als accentkleur in 
vormgeving.

c60 m0 y0 k0
r91 g197 b242
# 5BC5F2

c0 m0 y0 k0
r255 g255 b255
# FFFFFF

c100 m81 y0 k48
r17 g39 b94
# 11275E

Oranje
Actie en accentkleur 
in vormgeving.

Grijs
Achtergrondkleur  
voor inzetjes en 
kaderteksten.

c0 m78 y100 k0
r233 g83 b14
# E9530E

c0 m0 y0 k8
r235 g235 b235
# EBEBEB

Open Sans Light
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Open Sans Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Open Sans Semibold
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Open Sans Bold
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Light italic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Italic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Semibold Italic
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Bold Italic
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat.

Indien mogelijk altijd voor huisstijluitigen het lettertype Open Sans gebruiken  
(in ieder geval Website, PortaalPlein en alle vormgegeven drukwerk uitingen).  

Het alternatief voor Open Sans is Arial. Bijvoorbeeld voor gebruik in MS Office-uitingen (Word, Powerpoint, etc.)

Kleuren en lettertype

Richtlijnen Portaal huisstijl  versie 3.2 | augustus 2018 



| 4Header/footergrootte op A4 formaat

Headerbalk

Positie logo 
altijd in balk 

bovenin links

Grijze vlak

Alleen als de uiting uit 1 of 2 zijden bestaat  (Bijv. posters of flyers) gebruik je het 
grijze vlak. Het is bedoeld om de header en de footer van de overige content te 
scheiden.

Als de uiting uit meedere pagina’s bestaat dan is de basis wit en worden de header 
en footer alleen op de voor- en achterzijde afgebeeld. Zie voorbeelden op de 
volgende pagina’s.

Adresgegevens

Als het nodig is om de adresgegevens van Portaal op te nemen, dan is de footerbalk 
daarvoor de plek, tenzij de uiting uit meedere pagina’s bestaat dan kunnen ze evt. 
worden opgenomen in de colofon op binnenpagina van de achterzijde. Bekijk ter 
illustratie de pagina’s van een brochure op de volgende pagina’s.

40 mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

15 pt 
Open Sans light

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

A4 formaat

De footerbalk 
mag wel hoger 
maar niet lager 

worden dan 
1/10  deel van 

de layout.

Welkom thuisHeaderbalk

Footerbalk

Note: Voor toepassing op andere A-formaten kun je bovenstaande lineair vergroten. 
Ontwerp bij voorkeur met staande A-formaten. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

portaal.nl/onderwerp www.portaal.nl

9 pt / 11 pt
Open Sans light

13 pt
Open Sans semibold

13 pt
Open Sans bold

12,5 
mm
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Besparen met isolatie en zonnepanelen

Meer comfort, 
minder energie

Welkom thuis

Portaal-Brochure Bilderdijklaan-A4-Staand-v1.indd   1 week1115-03-18   16:00

Brochure A4 (voorbeeld layout cover)

25 pt / 53 pt
Open Sans 
semibold

Chapeau of 
onderregel?

Als het nodig 
is om de titel 
te verklaren of 
ondersteunen 
dan heeft 
toepassing als 
ondertitel de 
voorkeur (zie 
o.a. p10). 

Indien nodig 
kan er ook 
gekozen 
worden voor 
een chapeau 
zoals in het 
voorbeeld 
hiernaast .

58 pt / 76 pt
Open Sans light

Note: Teksten en titels op covers mogen worden aangepast qua grootte en positie  
al naar gelang lengte en opbouw.
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Nam faccusa ecaborepudae omnimo tet volecea
qui occus dem in est expliquam, seceperit fugit 
officient etur mo velenimincti sintis dis de dolorep 
elessit, intius eturitatenis nisit, conse vollorp os
sedit haribus vent omni dolorit qui destrup taspic 
torest, quae aut utecerciur sitis ne nit aris deserna 
tiatque officab oreped utenia in conseque od ute
cum esteturibus commodis nobitium ut untis qui 
nonsequuntis magnim quae. Oluptist, consequis 
eaquidio quae voluptas is nullaborum et duciet 
expligentem repuda pos velis suntur re susti quia
teni assectur?

•  Em harum et in es iunt as dolorerrum rerum 
conet la non pa core voluptat aut im expeliqui 
dias acitas everum am ut ea quis aut officienti 
resectium dendemporat quiam, et dem dolup
tur, solore non num iliquis mi, aditio. 

•  Ro temperc hilit, quia cusdae dem rerunt etur 
si rentur adis soluptatem alique 

•  Comnis conectibust unt re eium nullectur, qua
tenis rerferuptur sant eum eic tecto con non 

•  Re vendion cone pratum veliquam cus por 
maximilit, quam quaecest, etum quaest untota
te ex et ea nobit voluptatquam qui 

Quo velless 
Ecaecte mposam, id quas dolor mos re et, te 
vendemo luptatempe simin nullectur as quistio 
reperum dentur asperum et am aborepr atquodi 
blaborem quodit dolorum, cus as nia aboreru 
ntius, quiaspe rchitae ctotate mporionsed que 
que parum litatiur sam rent harci coreptatur, cor 
andigenis ipist id que comnimodit pori officim
por ad magnis dunt, eicidenimus mi, et ape apiet 
quam velicab ipsunt volorib eribusandit, od utatur 
remoluptam et ut quam, officaes doloriones do
luptatiam, si to dicaerum iumenimi, evelecus sam 

quo quatas quam conse que doluptatiume elesto 
ium es aut quis quat.

Evelenesto eum re est aut officillia necatque pla
borerit que ped magnatat ut ereptat officias sed 
evelles ipsandam eaquam hicia con ne nost, utam 
derferc hilignamus cus.
Agniam, nesecto dolum ratur a nullorr orehendel 
iundel eumquis endae dolorem que veliquidus 
digendebit andae omnis utem voloriam et et od 
estis quaes atur sam es il eaturiore voloratiam vol

liqu undanitam harciumet faciis dicatque omniae 
simendae con net esciis quate aciderorest, arup
taturia denis est, to blandae dolum il magnimet 
aut porempores atesequias earchic tem intem. 
Ad quo ipsam, voluptatur magnimu sapit, occusci 
musant etur?

Cesequistrum acimincit quo te parum fugiand eli
genist delluptatin coris et dolorpo rrovit aut maxi
menda ducid et re sim velit re cus, invenih illuptat 
apel iligentio maiorro doluptas eum quissiminus 
aut quas rerumquos vollessed mint.
Tem. Estia doluptibea dignis eos et aut rem accati
um eos vellaudi offictur, exceperit acepeditem rat

Brochure A4 (voorbeeld layout binnenwerk)

Note: Voorbeelden van layoutmogelijkheden zie je op de volgende pagina’s.

9,5 pt / 14 pt
Open Sans light

37 pt / 42 pt
Open Sans light

minimaal 
3 regels 
open laten

A4 formaat

nonsequuntis magnim quae. 
Oluptist, consequis eaquidio 
quae voluptas is nullaborum et 
duciet expligentem repuda pos 
velis suntur re susti quiateni 
assectur?

3.  Kopregel over twee  
of drie regels 

6

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

76 
mm

76 
mm

8
mm

12,5 
mm

15 pt / 23 pt
Open Sans light
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Dit is een uitgave van Portaal, juli 2018. 

Aan deze publicatie is de grootst mogelijke zorg 
besteed. De informatie kan echter onjuistheden 
en/of onvolledigheden bevatten. Aan de inhoud 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Brochure A4 (colofon pagina)

FSC-logo
Het  FSC-logo mag alleen worden afgebeeld als je kunt garanderen dat het papier dat 
gebruikt is voor het drukwerk FSC is. Het FSC-keurmerk is beschermd en geregistreerd. 
Hierdoor is het gebruik van het FSC logo aan zeer strikte regels gebonden. Er zijn 
verschillende vormen van het FSC logo. Altijd in combinatie met een geregistreerd 
nummer van de drukker in kwestie. Het logo moet opgevraagd worden bij de drukker. 
Als het wordt afgebeeld, dan in wit zoals de andere logo’s.

Disclaimertekst
Dit is een uitgave van Portaal, [maand en jaartal]. 

Aan deze publicatie is de grootst mogelijke zorg 
besteed. De informatie kan echter onjuistheden en/
of onvolledigheden bevatten. Aan de inhoud kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Colofon
Aan de inhoud van deze brochure is de grootst 
mogelijke zorg besteed. Aan de informatie in deze 
brochure kunt u geen rechten ontlenen. 

Dit is een uitgave van Portaal, maart 2018

Woningcorporatie Portaal werkt aan goed 
en betaalbaar wonen. Samen met huurders, 
maatschappelijke organisaties en overheden 
bouwen we aan een kansrijke toekomst van 
mensen en buurten. We investeren in een 
thuis voor iedereen. Portaal biedt in de regio 
Soest/Amersfoort onderdak aan ruim 8.500 
huishoudens. Daarnaast zijn we werkzaam in  
de regio’s Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht.

Colofon

Het colofon op -
nemen op uitingen 
met meerdere 
pagina’s, die 
informatie bevat-
ten over prijzen, 
voorwaarden, 
contracten en 
andere onder-
werpen die onder-
hevig zijn aan 
wijzigingen. 

Logo’s

FSC logo alleen 
opnemen op 
drukwerk uitingen 
met meerdere 
pagina’s. 

Portaal logo alleen 
opnemen i.c.m. 
partner logo. 

Portaal, FSC en 
partner logo’s  
altijd afbeelden  
in wit op blauw. 

Richtlijnen Portaal huisstijl  versie 3.2 | augustus 2018 
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3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla.

Dit is een tussenkop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 

Kopregel met onderwerp
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril.

Duis autem vel eum 
iriure w in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat 

1

Titel van de 
brochure

Welkom thuis

Brochure A4 liggend (voorbeeld layout staand binnenwerk)

40 mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

15 pt 
Open Sans light

9,5 pt / 14 pt
Open Sans light

15 pt / 19 pt
Open Sans light

37 pt
Open Sans light

15 pt / 23 pt
Open Sans light

29,7
mm

8
mm

8
mm

Note: Onderstaande maatvoering is gebaseerd op A4 staande formaat
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8

Heeft u een vraag aan ons?
U kunt ons bellen via telefoonnummer 0800 - 767 82 25.  
Met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89. www.portaal.nl

“  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh ”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Dit is een tussenkop
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit. 

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat 

5

29,7
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

12,5 
mm

9 pt / 11 pt
Open Sans light

13 pt
Open Sans semibold

21 pt / 32 pt
Open Sans light

Brochure A4 liggend (voorbeeld layout staand binnenwerk)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

portaal.nl/onderwerp

Kopregel onder
met onderwerp
en onderregel

Welkom thuis

www.portaal.nl

Poster A3 (voorbeeld layout)

12,5 pt / 15,5 pt
Open Sans light

18,5 pt
Open Sans semibold

18,5 pt
Open Sans bold

90 pt / 100 pt
Open Sans light

40 pt / 65 pt
Open Sans light

Note: Gebruik bij voorkeur een foto om de communicatie te ondersteunen. Indien geen 
geschikte foto beschikbaar is dan het daarvoor bestemde vlak Portaalblauw.

Richtlijnen Portaal huisstijl  versie 3.2 | augustus 2018 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

portaal.nl/onderwerp

A3 poster 
met enkel 
tekst
en onderregel

www.portaal.nl

Welkom thuis

Poster A3 zonder foto (voorbeeld layout)

12,5 pt / 15,5 pt
Open Sans light

18,5 pt
Open Sans semibold

18,5 pt
Open Sans bold

145 pt / 150 pt
Open Sans light

55 pt / 100 pt
Open Sans light

Note: Gebruik bij voorkeur een foto om de communicatie te ondersteunen. Indien geen 
geschikte foto beschikbaar is dan het daarvoor bestemde vlak Portaalblauw.

Richtlijnen Portaal huisstijl  versie 3.2 | augustus 2018 



| 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

portaal.nl/onderwerp

Kopregel onder
met onderwerp
en onderregel

Welkom thuis

www.portaal.nl

Poster A4 (voorbeeld layout)

9 pt / 11 pt
Open Sans light

13 pt
Open Sans semibold

13 pt
Open Sans bold

64 pt / 70 pt
Open Sans light

28 pt / 46 pt
Open Sans light

Note: Teksten en titels op posters mogen worden aangepast qua grootte en positie  
al naar gelang lengte en opbouw.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

portaal.nl/onderwerp

A4 poster 
met enkel 
tekst
en onderregel

www.portaal.nl

Welkom thuis

Poster A4 zonder foto (voorbeeld layout)

9 pt / 11 pt
Open Sans light

13 pt
Open Sans semibold

13 pt
Open Sans bold

100 pt / 106 pt
Open Sans light

40 pt / 70 pt
Open Sans light

Note: Teksten en titels op posters mogen worden aangepast qua grootte en positie  
al naar gelang lengte en opbouw.

Richtlijnen Portaal huisstijl  versie 3.2 | augustus 2018 



| 14Flyer A5 (voorbeeld layout)

Voorzijde met beeld Achterzijde met beeld

Subkopregel hier
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

portaal.nl/onderwerp fl yer

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, 

Heeft u een vraag aan ons?

U kunt ons bellen via telefoonnummer 0800 - 767 82 25. 
Met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89.

Kopregel met onderwerp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

Welkom thuis

www.portaal.nl

Titel van 
deze fl yer

Welkom thuis

Voorzijde alleen tekst Achterzijde alleen tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Kopregel met onderwerp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

Welkom thuis

Heeft u een vraag aan ons?

U kunt ons bellen via telefoonnummer 0800 - 767 82 25. 
Met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89. www.portaal.nl

Subkopregel hier
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh

portaal.nl/onderwerp fl yer

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, 

Titel van 
deze fl yer
zonder beeld

Welkom thuis

60 pt / 65 pt
Open Sans light

60 pt / 65 pt
Open Sans light

30 pt / 50 pt
Open Sans light

Note: Teksten en titels op voorzijden mogen worden aangepast qua grootte en positie  
al naar gelang lengte en opbouw.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Kopregel met onderwerp

Welkom thuis

Heeft u een vraag aan ons?

U kunt ons bellen via telefoonnummer 0800  767 82 25.  
Met een mobiele telefoon belt u 0318  89 89 89. www.portaal.nl

Subkopregel hier
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh

portaal.nl/onderwerp flyer

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, 

Flyer A5 (voorbeeld layout achterzijde)

12 pt / 16 pt
Open Sans light

8,5 pt / 13 pt
Open Sans light

27 pt / 33 pt
Open Sans light

9 pt / 13 pt
Open Sans light

Hoekafronding 
kader 1 mm

9 pt
Open Sans bold

15 pt / 23 pt
Open Sans light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

8,5 
mm

63,75
mm

4
mm

63,75
mm

8,5 
mm

28,5 mm

8,5 
mm

8,5 
mm

10,5 pt 
Open Sans light

7 pt / 8 pt
Open Sans light

9 pt
Open Sans semibold
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Je mag mij 
benaderen
over innovatie

my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis my 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 

portaal.nl/onderwerp Komt u ook?

Kaart A6 voorzijde Kaart A6 achterzijde

 Bedankt!
en een onderregel

my nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis my nibh Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
my nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 

portaal.nl/onderwerp

Kaart A7 voorzijde Kaart A7 achterzijde

58 pt / 65 pt
Open Sans light

10 pt / 15 pt
Open Sans light

8,5 pt / 11 pt
Open Sans light

15 pt / 17 pt
Open Sans bold

10,5 pt / 12 pt
Open Sans bold

60 pt / 60 pt
Open Sans light

26 pt / 45 pt
Open Sans light

18,5 pt / 30 pt
Open Sans light

Note: Teksten en titels op voorzijden mogen worden aangepast qua grootte en positie  
al naar gelang lengte en opbouw.
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www.portaal.nl/projecten/naam-project

Een huis is 
meer dan 
vier muren 
en een dak

Zomer 2019 staan 
hier 79 huurwoningen

www.portaal.nl/projecten/naam-project

Een huis is 
meer dan 
vier muren 
en een dak

Zomer 2019 staan 
hier 79 huurwoningen

www.portaal.nl/projecten/naam-project

Een huis is 
meer dan 
vier muren 
en een dak

Zomer 2019 staan 
hier 79 huurwoningen

www.portaal.nl/projecten/naam-project

Een huis is meer dan 
vier muren en een dak
Zomer 2019 staan hier 79 huurwoningen

Bouwbord (specifiek)

Beschrijving

De bouwborden van Portaal zijn 
altijd liggend en in de verhouding 
gebaseerd op A-formaat (1/1,14).
Het formaat is afhankelijk van de 
beschikbare ruimte en positie.

In de afbeelding hiernaast zijn 
een aantal vaste en een aantal 
variabele vormelementen 
beschreven, waarmee een 
Portaal bouwbord gerealiseerd 
kan worden.

Beelden zijn afkomstig van 
architecten of de beeldbank van 
Portaal. Neem voor gebruik 
ervan contact op met Portaal.

Door het plaatsen van bouwborden op bouw- en/of renovatielocaties wil Portaal haar 
toegevoegde waarde laten zien en een signaal afgeven dat zij bijdraagt aan de 
leefomgeving van mensen.

In de afbeeldingen op deze en de volgende pagina staat aan de hand van voorbeelden 
uitgelegd hoe deze kunnen worden vormgegeven in de huisstijl van Portaal.

www.portaal.nl/projecten/< Naam-project >

< Artist impression van de te realiseren situatie>

< Sfeerbeeld met bewoner >

< Sfeerbeeld met bewoner >

< Logo van partner > < Logo van partner >

Een huis is 
meer dan 
vier muren 
en een dak

< Specifi eke benoeming 
van werkzaamheden >

Logobalk 150%

Partnerlogobalk 100%

7% zwart
URL-tekstregel 
C0M78Y100K0

Vlak 
C0M60Y0K0

Tekstregel 
C100M81Y0K48

1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

12/12
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www.portaal.nl

Een huis is 
meer dan 
vier muren 
en een dak

Daarom werken wij hier aan 
het onderhoud van uw thuis

www.portaal.nl

Een huis is 
meer dan 
vier muren 
en een dak

Daarom werken wij hier aan 
het onderhoud van uw thuis

Wanneer het algemene onderhoudswerkzaamheden betreft en Portaal de enige 
uitvoerende partij is, is er een variant zonder extra partnerbalk beschikbaar. Men 
gebruikt hier een beeld dat betrekking heeft op de uit te voeren werkzaamheden. 
De stramienen en verhoudingen in de lay out komen overeen met die van het 
bouwbord specifiek (zie vorige pagina).

Ter illustratie 2 voorbeelden van een bouwbord groot onderhoud:
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