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1   Deelidentiteit 
Rijksvastgoed-
bedrijf
De deelidentiteit van het Rijksvastgoedbedrijf 
geldt voor alle communicatie-uitingen
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Inleiding

Het Rijksvastgoedbedrijf is de 
vastgoedorganisatie van en voor de 
Rijksoverheid en is onderdeel van het 
ministerie van  Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Wij zijn een 
professionele organisatie en 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
instandhouding van de grootste en 
meest diverse vastgoed portefeuille van 
Nederland. Dit betekent dat we dit in 
ons handelen en in onze communicatie 
moeten laten zien. 

Communicatie-uitingen bestaan uit woord, 
beeld en vorm. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is 
dit vertaald in een eigen ‘visuele identiteit’ ofwel 
huisstijl. De rijksbrede huisstijl geldt hierbij als 
algemeen kader. 
Kenmerkende elementen in de deelidentiteit 
van het Rijksvastgoedbedrijf zijn kleur en beeld. 
Voor de marketing communicatie is het zoge-
noemde blokkenpad als element toegevoegd.

Handboek
In dit handboek wordt de huisstijl van het 
Rijksvastgoedbedrijf beschreven en toe gelicht 
met voorbeelden. Het handboek biedt houvast 
bij het vormgeven van onze interne en externe 
(corporate) communicatiemiddelen alsook 
voor onze marketing communicatiemiddelen. 
De huisstijl is van toepassing op alle 
communicatie middelen van de dienst. 
Alle  door verwijzingen (onderstreepte tekst) zijn 
actieve links.

De huisstijl van Arbeidsmarktcommunicatie 
staat apart beschreven. Neem hiervoor contact 
op met postbus.RVB.werving@rijksoverheid.nl.

Werkwijze
De afdeling Communicatie is verantwoordelijk 
voor de juiste toepassing van de rijkshuisstijl en 
de RVB-deelidentiteit.

Informatie
Voor advies, vragen over bijvoorbeeld digitale 
toegankelijkheid, logoverzoeken e.d. stuur een 
e-mail naar:  
PostbusRVBhuisstijl@rijksoverheid.nl

Kijk voor de algemene informatie over de 
rijkshuisstijl op: rijkshuisstijl.nl

https://www.rijkshuisstijl.nl
mailto:postbus.RVB.werving%40rijksoverheid.nl?subject=
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Algemene informatie 
rijkshuisstijl

Afzender 
Het afzenderschap van de Rijksoverheid bestaat 
uit 3 lagen: moeder, dochter en kleindochter. 
De moeder is de overheid, de dochter het 
betreffende departement en kleindochter zijn de 
diensten die onder de departementen vallen. 
Het Rijksvastgoed bedrijf is dus een kleindochter. 
Er zijn  verschillende samenwerkingen met 
andere partijen mogelijk.

Logo’s 
De logo’s van de Rijksoverheid zijn een samen-
stelling van een beeldmerk en woordmerk. 

Voor het logo in druk- en printwerk wordt één 
tint blauw gebruikt:
blauw 2: voor gekleurde, foto grafische of witte 
ondergrond.

Logo omgeving derden
Voor het gebruik van het logo buiten de 
rijkshuisstijl is een variant van het logo ontwik-
keld: het logo omgeving derden. Dit logo wordt 
in een huisstijl geplaatst anders dan de rijkshuis-
stijl. Bijvoorbeeld in de huisstijl van een externe 
partner wanneer de overheid mede-afzender is.

Meer informatie: 
rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap

Vlakverdeling
De rijkshuisstijl heeft een horizontale- en 
verticale vlakverdeling. Het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft gekozen om bij voorkeur de horizontale 
vlakverdeling toe te passen in haar deelidenti-
teit. De horizontale as is het uitgangspunt. 
Deze as (denkbeeldige lijn) vormt de begrenzing 
voor kleurvlakken of  fotografie. Het beeldmerk 
(het lint) staat altijd bovenaan, exact in het 
midden van het vlak. 

Meer informatie: 
rijkshuisstijl.nl/basiselementen/ basiselementen-
offline/vlakverdeling

Papier
Voor papier is als standaard wit  gekozen. 
Dus geen off-white of  andere tinten.

Meer informatie: 
rijkshuisstijl.nl/basiselementen/ basiselementen-
offline/papier

Lettertype
Herkenbaar, toegankelijk en een duidig, dat zijn 
de kenmerken van de fonts van de Rijkshuisstijl. 
Het  Rijksvastgoedbedrijf gebruikt in al haar 
communicatie het lettertype RijksoverheidSans. 
Tot en met corps 11 kies je voor de SansText, 
vanaf corps 12 wordt de RijksoverheidSans-
Heading toegepast.

Meer informatie:
rijkshuisstijl.nl/basiselementen/ basiselementen-
offline/lettertype

Typografie
Begin een titel/kopregel met een hoofdletter; 
een titel/kopregel bestaande uit uitsluitend 
hoofdletters is niet toegestaan. Voorkom  teveel 
leestekens, gebruik ze alleen als het echt 
noodzakelijk is. Gebruik bij de eerste regel van 
een opsomming geen dubbele punt; het 
opsommingsteken geeft voldoende verschil. 
Gebruik een spatie tussen cijfers en m². 

Bewegwijzering gebouwen  
( binnen/buiten) 
Alle rijkskantoren hebben een eenduidige 
bewegwijzering, conform rijkshuisstijl; deze 
wordt toegepast vanaf de ingang tot en met de 
toegang naar de kamers. 

De bewegwijzering bestaat uit 

• Bewegwijzering binnen

• Bewegwijzering buiten

•  Vlaggen

Toegankelijkheid
Het Rijk vindt dat iedereen informatie tot zich 
moet kunnen nemen. Sinds september 2020 is 
het wettelijk verplicht dat alle websites digitaal 
toegankelijk zijn. Daarom moeten alle digitale 
uitingen van het Rijksvastgoedbedrijf dIgitaal 
toegankelijk zijn. In dit handboek is daar 
rekening mee gehouden.

http://rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/vlakverdeling
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/vlakverdeling
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/papier
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/papier
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/lettertype
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/lettertype
https://www.rijkshuisstijl.nl/communicatiemiddelen/bewegwijzering/bewegwijzering-binnen
https://www.rijkshuisstijl.nl/communicatiemiddelen/bewegwijzering/bewegwijzering-binnen
https://www.rijkshuisstijl.nl/communicatiemiddelen/bewegwijzering/vlaggen
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Maak een bewuste keuze…

Een belangrijk thema voor het 
Rijksvastgoedbedrijf is duurzaamheid.
We hebben hierin dus een voorbeeldrol 
te vervullen. Zowel in ons handelen als 
in onze communicatie moeten we dit 
laten zien.

Maak een bewuste keuze voordat je communicatie-
middelen laat ontwikkelen. Let hierbij op het 
volgende:

• uitgangspunt Rijksoverheid is 
 ‘digitaal,  tenzij ….’

•  voor een eenmalig evenement kies je de 
(goedkopere) roll-up banier Basic

• voor permanente plaatsing (bijv in het  kader 
van duurzaamheid) kies je de  roll-up banier 
Executive

• ‘oude’ banieren kunnen worden ingeleverd, 
je krijgt hiervoor een bedrag (statiegeld) dat 
wordt verrekend bij de aanschaf van een 
nieuwe

•  alvorens zelf allerlei middelen te laten 
 ontwikkelen, kijk eerst eens in de brochure 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. BZK heeft een uitgebreid 
aanbod aan tentoon stellingsmateriaal. Zie de 
brochure op Rijksportaal.

https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormgeving-bzk/tentoonstellingsmateriaal-bij-bzk.html
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Kenmerken deelidentiteit

De huisstijl van het Rijksvastgoedbedrijf 
bestaat uit de volgende kenmerkende 
elementen:

Kleur
De kleuren van de rijkshuisstijl zijn geïn spireerd 
op het kleurrijke  Nederlandse landschap en de 
 Nederlandse schilderkunst.

Uit dit palet gebruikt het Rijksvastgoed bedrijf de 
volgende kleuren:     Hemelblauw, Donkerblauw en 
Donkerbruin als primaire kleur. Daarnaast 
maken we gebruik van een secundair kleur palet 
bestaande uit: Oranje, Bruin, Mosgroen en 
Donkergeel. Er zijn 2 tekstkleuren toegevoegd, 
namelijk, Mintgroen en Licht blauw.

Schrijfwijze
Om de boodschap optimaal te communiceren, 
zijn zorgvuldig gekozen, eenvoudige, korte 
teksten vereist. 
Digitale toegankelijkheid houdt ook in dat de 
tekst begrijpelijk en toegankelijk is. Zie hiervoor 
https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/
tekst.
Bij voorkeur heeft tekst van de Rijksoverheid 
taalniveau B1. Zie hiervoor 
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/
rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1

Hulp bij het maken van duidelijke teksten:
https://www.gebruikercentraal.nl/direct-duidelijk/

Beeld
Fotografie is een belangrijke manier voor het 
Rijksvastgoedbedrijf om het verhaal te vertellen 
en het imago te versterken.

Foto’s moeten voldoen aan de beeldkenmerken 
van de rijkshuisstijl: krachtig, helder, sober, 
geloofwaardig en Nederlands. Zie hoofdstuk 
Beeld

Zwart/wit-fotografie met uitzondering van 
historische foto’s evenals bewerkte foto’s 
(bijv. in Photoshop) zijn niet toegestaan.

Voor het Rijksvastgoedbedrijf gelden de 
aanvullende volgende uitgangs punten:

• Gebruikers staan altijd centraal in een foto 
van een gebouw en laten hun werkrelatie zien. 
Houd rekening met de diversiteit van mensen 
binnen onze samenleving.

• Onderscheidend en verhalend beeld door 
eigen signatuur en specifieke portfolio van de 
fotograaf.

Voor arbeidsmarktcommunictaie is een eigen 
stijl van fotografie opgesteld. Neem hiervoor 
contact op met postbus.RVB.werving@
rijksoverheid.nl.

Blokkenpad
Uitsluitend voor de marketing communicatie 
(verkoop en transitie) wordt een zogenoemd 
blokkenpad toegevoegd. Met het blokkenpad 
wordt de verbinding tussen beeld en inhoud 
versterkt. In de blokken staat de communicatie-
boodschap centraal. De keuze van de foto in 
combinatie met de tekst/boodschap moet 
daarom zorgvuldig worden uit gevoerd.

Opbouw
Het blokkenpad bestaat altijd uit één groot blok 
en daarnaast twee of meerdere kleine blokken. 
De pijlen van de vlakken verbinden de tekst met 
de foto op de achtergrond. Het pijltje aan het 
laatste blok verwijst naar het beeld. Bij het 
plaatsen van het blokkenpad op een blauwe of 
witte achtergrond heeft het laatste blok geen 
pijltje meer. Zie hoofdstuk 3

Fotografie
Beeldmateriaal dat wordt gebruikt in combinatie 
met het blokkenpad moet zorgvuldig worden 
gekozen, immers het blokkenpad beslaat voor 
een groot deel het gekozen beeld. Het beeld 
moet de bijbehorende  communicatieboodschap 
versterken. Kies, afhankelijk van de toepassing, 
de juiste staande of liggende foto’s.

https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/tekst
https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/tekst
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
https://www.gebruikercentraal.nl/direct-duidelijk/
mailto:postbus.RVB.werving%40rijksoverheid.nl?subject=
mailto:postbus.RVB.werving%40rijksoverheid.nl?subject=
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Logo Rijksvastgoedbedrijf

Logo 2
Het logo van Rijksvastgoedbedrijf staat centraal 
boven aan het vlak, en altijd aflopend. 
De  hoogte van het logo stem je af op de drager 
en de functie. Gebruik nooit meer dan 1 rijkslogo 
of beeldmerk per uiting.
Er zijn regels voor het plaatsen van andere logo’s 
bij samenwerkingen. Zie hiervoor: https://www.
rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap/
samenwerkingen

Bij een staande uiting wordt het logo geplaatst 
volgens het principe 3 x breedte van het logo. Voor 
een liggende uiting geldt; 2 x breedte van het logo.

Het postitieve woordmerk wordt gebruikt op 
lichte ondergrond het diapositieve woordmerk 
wordt gebruikt op een donkere ondergrond. 
Dit kan een kleurvlak of een fotografisch beeld zijn.

Het roze vlak in dit voorbeeld aan weerszijde van 
het logo en 1 blokje onder het logo is vrij van tekst 
of beeld. 

Digitaal
In digitale uitingen hanteert het Rijksvastgoed-
bedrijf als alt-tekst voor het logo altijd:

Logo: Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Voor het Engelse logo is de alt-tekst:
Central Governement Real Estate Agency.

Toepassing logo
A2 - 120%
A3 & A4 - 100%
A5 & A6- 70%
Minimale grootte - 50%

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap/samenwerkingen
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap/samenwerkingen
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/afzenderschap/samenwerkingen
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Kleurenpalet deelidentiteit

Er is een offline kleurenpalet dat geschikt is voor 
drukwerk, zie voor meer informatie:
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/
basiselementen-offline/kleur/communica-
tiekleuren

Tevens is er een online kleurenpalet dat geschikt 
is voor digitale doeleinden zoals Rijksportaal, 
online nieuwsbrieven, PowerPoints, online 
brochures. Zie voor meer informatie:  
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/
basiselementen-online/online-kleuren

Offline

Hemelblauw C UC
PMS Cyaan Cyaan
CMYK C100 M0 Y0 K0 C100 M0 Y0 K0

Donkerblauw C UC
PMS 300c 300u
CMYK C99 M51 Y0 K0 C99 M51 Y0 K0

Donkerbruin C UC
PMS 483c 181u
CMYK C21 M80 Y81 K72 C23 M96 Y88 K52

Oranje C UC
PMS 152c 144u
CMYK C0 M68 Y100 K0 C0 M58 Y100 K0

Bruin C UC
PMS 125c 110u
CMYK C6 M34 Y100 K25 C2 M24 Y100 K8

Mosgroen C UC
PMS 384c 398u
CMYK C28 M4 Y99 K39 C14 M5 Y100 K29

Donkergeel C UC
PMS 1235c 123u
CMYK C0 M36 Y98 K0 C0 M19 Y89 K0

Lichtblauw C UC
PMS 2905c 2905u
CMYK C45 M1 Y0 K1 C45 M1 Y0 K1

Mintgroen C UC
PMS 338c 338u
CMYK C51 M0 Y30 K0 C51 M0 Y30 K0

Online

Hemelblauw
Hexa #007bc7
RGB 0-123-199

Donkerblauw
Hexa #01689b
RGB 1-104-155

Donkerbruin
Hexa #673327
RGB 103-51-39

Oranje
Hexa #e17000
RGB 225-112-0

Bruin
Hexa #94710a
RGB 148-113-0

Mosgroen
Hexa #777c00
RGB 119-124-0

Donkergeel
Hexa #ffb612
RGB  255-182-18

Lichtblauw
Hexa #8fcae7
RGB 143-202-231

Mintgroen
Hexa #76d2b6
RGB 118-210-182

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/online-kleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/online-kleuren
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Kleurgebruik

De kleurcombinaties van het RVB zijn bepaald 
op basis van toegankelijkheid. Indien een 
publicatie digitaal gepubliceerd gaat worden, 
gebruik je het online kleurenpalet, indien een 
publicatie gedrukt of geprint gaat worden gebruik 
dan het offline kleurenpalet. De waardes zijn te 
vinden op  
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/
basiselementen-online/online-kleuren en  
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/
basiselementen-offline/kleur/communica-
tiekleuren

Covers Zwarte tekst

 Witte tekst

 Alleen bij groot lettertype*

Koppen binnenwerk

Kaders binnenwerk

 

 Kaderlijn = 1 punt

Stroomschema’s

Figuren en grafieken

* 18 pt regular en 14 pt bold
**  www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/

wat-wcag

Let op genoeg contrast bij figuren.  
Dit is een WCAG-vereiste**. 
Volgorde van contrasterende kleuren en/of 
witruimtes tussen de staven en parten zorgen 
hiervoor.

RVB RVB RVB RVB RVB

RVB RVB RVB RVB RVB

RVBRVBRVBRVBRVBRVB

RVB RVB RVB RVB RVB RVB

RVB

RVB RVB

RVB

RVB RVB

RVB

RVB

RVB

RVB

RVB

RVB

RVB

RVB RVB RVB

RVB

RVBRVB

RVB

RVB RVB RVBRVBRVB

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/online-kleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/online-kleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
http://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/wat-wcag
http://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/wat-wcag
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Kleurcombinaties

Dit zijn de nieuwe en gewijzigde kleuren-
combinaties van het RVB, waarbij rekening 
is gehouden met de  toegankelijkheidseisen. 
Het is daarbij belangrijk dat het online 
kleurenpalet wordt gebruikt bij digitale 
uitingen.

Aanvullende tekstkleuren zijn lichtblauw en 
mintgroen om eventueel witte tekst te vervangen 
           bij een donkerblauwe of  donkerbuine achter-
grond. 
Let op! Dit is alleen mogelijk bij tekst groter dan 
14 bold en 18 punten regular

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk
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Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is een 
belangrijke speerpunt binnen de 
overheid. Ook het Rijksvastgoedbedrijf 
wil dat iedereen mee kan doen en 
informatie tot zich kan nemen ongeacht 
of iemand beperkingen heeft.

In dit huisstijlhandboek is rekening gehouden 
met digitale toegankelijkheid en is het basis-
principe; ‘Wordt het digitaal geproduceerd? 
Dan wordt het online kleurenpalet gebruikt. 
Wordt het daarnaast ook nog geprint of 
gedrukt? Dan wordt het bestand gewijzigd met 
kleuren van het offline kleurenpalet.’

Hiernaast staan twee voorbeelden waarbij het 
verschil wordt aangegeven in kleurpaletten.

Tekst op foto’s
Let op bij tekst op foto’s. Genoeg contrast is 
belangrijk. Als de publicatie digitaal gepubliceerd 
wordt, gebruik dan liever tekst op een kleurvlak 
waarbij het juiste kleurcontrast gewaarborgd is.

Informatief beeld
Voor afbeeldingen geldt dat er bij informatieve 
beelden een alt-tekst vereist is, bij decoratieve 
beelden niet. Let hierbij op een duidelijke 
omschrijving van wat er te zien is. Nog beter is om 
de informatie van bijvoorbeeld grafieken, figuren 
en soms afbeeldingen in de tekst te integreren.

Toegankelijke tekst 
Digitale toegankelijkheid houdt ook in dat de 
tekst begrijpelijk en toegankelijk is. Zie hiervoor 
https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/
tekst.
Bij voorkeur heeft tekst van de Rijksoverheid 
taalniveau B1. Zie hiervoor 
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/
rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1 Vastgoed 

van en voor 
het Rijk

Impact
op de markt

Online kleuren | TG Offline kleuren | niet TG

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Impact
op de markt

Gebruikte kleuren
Hemelblauw + mosgroen
Online -  #007bc7 + 

#777c00 
Offline -  C100 M0 Y0 K0 + 

C28 M4 Y99 K39

Online kleuren | TG

Totaal
ca. 2.773 m² (bvo)

Perceelgroott e
ca. 551 m²

Bouwjaar
ca. 1929

Te Koop Artillerieweg, 
1506 PR 
Zaandam

Offline kleuren | niet TG

Totaal
ca. 2.773 m² (bvo)

Perceelgroott e
ca. 551 m²

Bouwjaar
ca. 1929

Te Koop Artillerieweg, 
1506 PR 
Zaandam

Gebruikte kleuren
Hemelblauw + mosgroen + 
oranje
Online -  #007bc7 + 

#777c00 +  
#e17000 

Offline -  C100 M0 Y0 K0 + 
C28 M4 Y99 K39 + 
C0 M68 Y100 K0

https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/tekst
https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg-van-eisen/tekst
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
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Schrijfwijzer

De directe communicatie in de huisstijl 
vraagt om eenvoudige korte teksten 
om de boodschap optimaal te 
communiceren.

Aandachtspunten voor  typografie
Begin een titel/kopregel met een hoofd letter; 
een titel/kopregel bestaande uit uitsluitend 
hoofdletters is niet toegestaan. 
Voorkom teveel leestekens, gebruik ze alleen als 
het echt noodzakelijk is.

Gebruik een spatie tussen cijfers en m².

Bij voorkeur heeft tekst van de Rijksoverheid 
taalniveau B1. Zie hiervoor https://www.
communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/
aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1

Totaal
ca. 2.773 m² (bvo)

Perceelgrootte
ca. 551 m²

Bouwjaar
ca. 1929

Te Koop Artillerieweg, 
1506 PR  
Zaandam

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
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Beeld

Fotografie is de belangrijkste manier voor 
het Rijksvastgoedbedrijf om het verhaal 
te vertellen en het imago te versterken.

Foto’s moeten voldoen aan de beeldkenmerken 
van de rijkshuisstijl:
Krachtig: laat duidelijk zien wat je wilt vertellen.
Helder: een beeld vertelt een helder verhaal. 
Te veel en onnodige elementen laat je daarom 
achterwege.
Geloofwaardig: beelden zijn realistisch en dus niet 
overduidelijk geënsceneerd.
Nederlands: wanneer het onderwerp gaat over 
Nederland of zich afspeelt in Nederland, gebruik 
dan Nederlandse beelden.

Zwart/wit-fotografie met uitzondering van 
historische foto’s evenals bewerkte foto’s 
(bijv. in Photoshop) zijn niet toegestaan.

Voor het Rijksvastgoedbedrijf gelden de 
volgende aanvullende criteria:

• Gebruikers staan altijd centraal in een foto

• Onderscheidend en verhalend beeld 

• Beeldmateriaal dat wordt gebruikt in com-
binatie met het blokkenpad moet zorgvuldig 
worden gekozen. Het beeld moet de commu-
nicatieboodschap versterken.

Voor digitale uitingen is een foto met een lage 
resolutie van 72 dpi voldoende; voor drukwerk is 
een hoge resolutie van minimaal 300 dpi 
nood zakelijk.

Naamsvermelding fotograaf
Fotografen worden altijd vermeld in het colofon. 
In tijdschriften kan de fotograaf ook genoemd 
worden bij het desbetreffende artikel.

Voor gebruik van het RVB-beeldmateriaal én voor 
begeleiding van grote foto-opdrachten stuur een 
e-mail naar PostbusRVBhuisstijl@rijksoverheid.nl

Mediatheek Rijksoverheid
De Mediatheek Rijksoverheid 
www.mediatheekrijksoverheid.nl is de rijksbrede 
voorziening voor opslag, beheer en distributie 
van foto en video. In de Mediatheek is veel 
beeldmateriaal beschikbaar dat voldoet aan de 
richtlijnen van de rijkshuisstijl. Voor het gebruik 
van de Mediatheek is een account vereist. 
Voor een aanvraag stuur een e-mail naar 
PostbusRVBhuisstijl@rijksoverheid.nl. 
Hier wordt ook de beeldcollectie van het 
Rijksvastgoedbedrijf opgeslagen. Dit beeld-
materiaal kan gebruikt worden, met inacht-
neming van de fotografierichtlijnen.

Arbeidsmarktcommunicatie heeft eigen 
richtlijnen met betrekking tot beeld. Zie hiervoor 
postbus.RVB.werving@rijksoverheid.nl.

Iconen
Er is voor de iconen geen kleurkeuze vast gesteld.
Kijk voor het gebruik van illustraties, info graphics, 
iconen en pictogrammen op rijkshuisstijl.nl/
basiselementen/beeld/iconen-en-pictogrammen.

Krachtig Helder

Geloofwaardig Nederlands

Historisch

mailto:postbus.RVB.huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
http://www.mediatheekrijksoverheid.nl
mailto:postbus.RVB.huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
mailto:postbus.RVB.werving%40rijksoverheid.nl?subject=
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/beeld/iconen-en-pictogrammen
https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/beeld/iconen-en-pictogrammen
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   Deelidentiteit 
corporate 
 communicatie
De deelidentiteit corporate communicatie geldt 
 zowel voor interne als externe communicatie
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Brochures

De formaten voor brochures zijn A4, A5 en DFK. 
Gebruik de sjablonen van de Rijksoverheid voor 
de juiste marges en alineastijlen. 
Houd voor brochures altijd de horizontale 
vlakverdeling aan. 

Voor het binnenwerk van brochures is er veel 
vrijheid in het gebruik van kolommen en tekst. 
Gebruik alleen wel altijd alleen het font 
RijksoverheidSansText en de vastgestelde 
kleuren. Houd bij een digitale publicatie te allen 
tijde rekening met digitale toegankelijkheid, 
zoals een logische leesvolgorde, kleurcontrast en 
schrijfniveau.
Zo is een volvlak foto toegestaan, maar is het 
beeld niet altijd geschikt met betrekking tot 
digitale toegankelijkheid. Soms is het beeld 
onrustig en wordt de tekst onduidelijk en niet 
leesbaar.

Horizontale vlakverdeling met beeld Volvlak foto Achterkant cover 

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Impact op de markt

Vastgoed van en  
voor het Rijk

Dit is een uitgave van het  Rijksvastgoedbedrijf

Datum en jaartal

www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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Factsheets

Factsheets zijn geschikt voor bondige informa-
tieve teksten en zijn niet groter dan 4 pagina’s.

Factsheets kunnen worden vormgegeven zonder 
een beeld of kleurvlak of met een horizontale 
vlakverdeling met boven het beeld of kleurvlak.
Gebruik bij voorkeur de variant met een 
kleurvlak of beeld, maar indien de informatie op 
1 pagina past is de variant zonder vlak verdeling 
(volvlak tekst) een goede keuze.

Voor de tekst in het fotografische vlak geldt dat 
er rekening moet worden gehouden met digitale 
toegankelijkheid. Zorg voor een goed contrast, 
zodat de tekst duidelijk leesbaar is.

Volvlak met tekst Horizontale vlakverdeling met beeld en tekst Horizontale vlakverdeling met een kleurvlak en tekst

Arum ut porpossimpos molores volupta tempore-
ped ut excepratem intotae dolorit atustiis sequo 
occus aut harum dolupta tiatiam re ommolorerae 
cus ut ut experehendae occulpa parunt laborepero 
blandanis mint mo volupidic tem adignati bea aboria 
cus imus as et ullupicatiam iur?

Voluptium lamet opti tem alit la dit opta volupta tiorepuda as de 
maximpo repre, nem eos magnis sus aut ex etus parchit aspel et 
latiusciam hit inusape rsperchitior aut audistotae pratate coritetur?

Harum fugitam natum earumquo init esciet 
qui to volum quis
None prero isimi, seque nime mo beatur minim qui dit pre nonse-
quunda dolupta vendae es dolessed moluptam non excestiate dit 
oditinv endendignis suntio blandi adi dollaboreici sum fugit rae nem 
veliquia cusandis dolorum facestrum volorum hitaquia quo voloriscit 
quiatis tibustiur aturio mi, con parum fugit eos aceprestem ipsam se 
porem quam sum, aut perescias des quo ide optati aperitas estrum, 
sinvenem harum rernam, tem. Raes num de omnimet plit dessit que 
quatur aut idebit quodi dolo quae. Nam faciundi ra doluptiurem atur 
aut volorrumquis et voluptae volenih illitat emolessi con consequia 
quiam dentius accus, nonessimus auda quost, omnimporesti te od 
et eos explatiunt liquid que cum dolutas corem apit que veni 
temquamus aut laut mil inis aperferae volorem sunt laboreptat.

Accuptat qui blabore precullam vitatur?

Nem quiam eum fuga. Lor senet doluptae. Xerum qui od eris est 
pla sequi iuntion cum consed qui ne nat volupis doluptata 
doluptas conse plabores et laborrum voluptatia nam eatecea is 
iniaepere volut eum faccusa peritius, natiisquaera dolore con nis 
suntur?

Uptatibea eum ad quibus inctasima volorestisti que ne simus, 
sapici dolectat endit quid quas il exerum nobis pratus mo blaccati 
diorios mo eosamus et ab imolorae pedi optusdae doluptat re, et 
es ducipsamus, excese omnita doluptin rernat accatiis aliquam 
iunt es maio quatur?

Unt dolenis dolupta turio 
Uptaquaeptas iliquiam fugiam quidunt vendam is et min renti 
omnissit amus apid mi, con nonsequi undeseque consenda 
dolectis id ma disquidem et ent aut venihitat faccuptam faccus 
etur reicaecum nusam, sus dolorere ligniaepra niet iduntio 
ipitaepro vit odictisimin rehent eatiore, ut quas rempe necti 
dolorup itaturia dolupta nis doluptatest, odi aut aceptis quid 
errum vid eume voluptiam excearc itatem imus mod molorum 
idusdanda quati temolupta plitionsed mo voluptatios consed 
quiIci voluptas digendel intem voloris seque quodit fugia sequi-
bus, sandi ommodip idusam harci dolo tem et re estiore sam ipiet 
ate omnimus cimus, et perum int ipsandist litiusdantis accumquia 
volupta velecusto es re la nim cupit, que voluptas repe solorem 
iderrum il id que et aut de sus quametur, sim rem. Ecescia quia 
cusa quam, odita et eseriti blant.

Impact op de markt
Vastgoed van en voor het Rijk

Arum ut porpossimpos molores volupta tempore-
ped ut excepratem intotae dolorit atustiis sequo 
occus aut harum dolupta tiatiam re ommolorerae 
cus ut ut experehendae occulpa parunt laborepero 
blandanis mint mo volupidic tem adignati bea aboria 
cus imus as et ullupicatiam iur?

Voluptium lamet opti tem alit la dit opta volupta tiorepuda as de 
maximpo repre, nem eos magnis sus aut ex etus parchit aspel et 
latiusciam hit inusape rsperchitior aut audistotae pratate coritetur?

Harum fugitam natum earumquo init esciet 
qui to volum quis
None prero isimi, seque nime mo beatur minim qui dit pre nonse-
quunda dolupta vendae es dolessed moluptam non excestiate dit 
oditinv endendignis suntio blandi adi dollaboreici sum fugit rae nem 
veliquia cusandis dolorum facestrum volorum hitaquia quo voloriscit 
quiatis tibustiur aturio mi, con parum fugit eos aceprestem ipsam se 
porem quam sum, aut perescias des quo ide optati aperitas estrum, 
sinvenem harum rernam, tem. Raes num de omnimet plit dessit que 
quatur aut idebit quodi dolo quae. Nam faciundi ra doluptiurem atur 
aut volorrumquis et voluptae volenih illitat emolessi con consequia 
quiam dentius accus, nonessimus auda quost, omnimporesti te od 
et eos explatiunt liquid que cum dolutas corem apit que veni 
temquamus aut laut mil inis aperferae volorem sunt laboreptat.

Accuptat qui blabore precullam vitatur?

Nem quiam eum fuga. Lor senet doluptae. Xerum qui od eris est 
pla sequi iuntion cum consed qui ne nat volupis doluptata 
doluptas conse plabores et laborrum voluptatia nam eatecea is 
iniaepere volut eum faccusa peritius, natiisquaera dolore con nis 
suntur?

Uptatibea eum ad quibus inctasima volorestisti que ne simus, 
sapici dolectat endit quid quas il exerum nobis pratus mo blaccati 
diorios mo eosamus et ab imolorae pedi optusdae doluptat re, et 
es ducipsamus, excese omnita doluptin rernat accatiis aliquam 
iunt es maio quatur?

Unt dolenis dolupta turio 
Uptaquaeptas iliquiam fugiam quidunt vendam is et min renti 
omnissit amus apid mi, con nonsequi undeseque consenda 
dolectis id ma disquidem et ent aut venihitat faccuptam faccus 
etur reicaecum nusam, sus dolorere ligniaepra niet iduntio 
ipitaepro vit odictisimin rehent eatiore, ut quas rempe necti 
dolorup itaturia dolupta nis doluptatest, odi aut aceptis quid 
errum vid eume voluptiam excearc itatem imus mod molorum 
idusdanda quati temolupta plitionsed mo voluptatios consed 
quiIci voluptas digendel intem voloris seque quodit fugia sequi-
bus, sandi ommodip idusam harci dolo tem et re estiore sam ipiet 
ate omnimus cimus, et perum int ipsandist litiusdantis accumquia 
volupta velecusto es re la nim cupit, que voluptas repe solorem 
iderrum il id que et aut de sus quametur, sim rem. Ecescia quia 
cusa quam, odita et eseriti blant.

Impact op de markt
Vastgoed  van en voor het Rijk

Arum ut porpossimpos molores volupta tempore-
ped ut excepratem intotae dolorit atustiis sequo 
occus aut harum dolupta tiatiam re ommolorerae 
cus ut ut experehendae occulpa parunt laborepero 
blandanis mint mo volupidic tem adignati bea aboria 
cus imus as et ullupicatiam iur?

Voluptium lamet opti tem alit la dit opta volupta tiorepuda as de 
maximpo repre, nem eos magnis sus aut ex etus parchit aspel et 
latiusciam hit inusape rsperchitior aut audistotae pratate coritetur?

Harum fugitam natum earumquo init esciet 
qui to volum quis
None prero isimi, seque nime mo beatur minim qui dit pre nonse-
quunda dolupta vendae es dolessed moluptam non excestiate dit 
oditinv endendignis suntio blandi adi dollaboreici sum fugit rae nem 
veliquia cusandis dolorum facestrum volorum hitaquia quo voloriscit 
quiatis tibustiur aturio mi, con parum fugit eos aceprestem ipsam se 
porem quam sum, aut perescias des quo ide optati aperitas estrum, 
sinvenem harum rernam, tem. Raes num de omnimet plit dessit que 
quatur aut idebit quodi dolo quae. Nam faciundi ra doluptiurem atur 
aut volorrumquis et voluptae volenih illitat emolessi con consequia 
quiam dentius accus, nonessimus auda quost, omnimporesti te od 
et eos explatiunt liquid que cum dolutas corem apit que veni 
temquamus aut laut mil inis aperferae volorem sunt laboreptat.

Accuptat qui blabore precullam vitatur?

Nem quiam eum fuga. Lor senet doluptae. Xerum qui od eris est 
pla sequi iuntion cum consed qui ne nat volupis doluptata 
doluptas conse plabores et laborrum voluptatia nam eatecea is 
iniaepere volut eum faccusa peritius, natiisquaera dolore con nis 
suntur?

Uptatibea eum ad quibus inctasima volorestisti que ne simus, 
sapici dolectat endit quid quas il exerum nobis pratus mo blaccati 
diorios mo eosamus et ab imolorae pedi optusdae doluptat re, et 
es ducipsamus, excese omnita doluptin rernat accatiis aliquam 
iunt es maio quatur?

Unt dolenis dolupta turio 
Uptaquaeptas iliquiam fugiam quidunt vendam is et min renti 
omnissit amus apid mi, con nonsequi undeseque consenda 
dolectis id ma disquidem et ent aut venihitat faccuptam faccus 
etur reicaecum nusam, sus dolorere ligniaepra niet iduntio 
ipitaepro vit odictisimin rehent eatiore, ut quas rempe necti 
dolorup itaturia dolupta nis doluptatest, odi aut aceptis quid 
errum vid eume voluptiam excearc itatem imus mod molorum 
idusdanda quati temolupta plitionsed mo voluptatios consed 
quiIci voluptas digendel intem voloris seque quodit fugia sequi-
bus, sandi ommodip idusam harci dolo tem et re estiore sam ipiet 
ate omnimus cimus, et perum int ipsandist litiusdantis accumquia 
volupta velecusto es re la nim cupit, que voluptas repe solorem 
iderrum il id que et aut de sus quametur, sim rem. Ecescia quia 
cusa quam, odita et eseriti blant.

Apiento eos aut rectoriae invendigendi nis nime dolorum est, tem 
remolor rem abo. Ritem ero dolorita dolum fugiti voluptassit 
apicitas sit aut reicillaut officia doloritas sitio volupti aercimus qui 
renim cones de rest ipsunt estotas doluptas sus nobit aut adi 
ommo te vollam dolor adicimus que quam doluptu sandend elent, 
volore non eiur? 

Upta dolo consequiae Ducim ligni comnimus

Ribus, quis escit erspid exerae 
vit es ate pel ini alignam, que 
quatiis unt quo beratur.

Ellabora nullabo ratur? Cia 
velestota dolest porecum 
quaecullor sit, offictis ut.

Ur quate secus sed quam audi 
doluptatem eaquam. 

Ut et quistion eaqui sitaepu 
diciendae nesed quuntis et 
ipicatur atem facitius.

Occuptas et ipsam restem. Nam consequibus ute parcid 
untusam con conet dis 
volorerum quisita.

Impact op de markt
Vastgoed van en voor het Rijk



handboek huisstijl | rijksvastgoedbedrijf     18

Affiches

Ook bij affiches gaat de deelidentiteit van het 
Rijksvastgoedbedrijf uit van een horizontale 
vlakverdeling.

Affiches kunnen worden vormgegeven met 
een fotografisch volvlak of een horizontale 
vlak verdeling met een foto onder of boven 
gecombineerd met een kleurvlak of twee 
kleurvlakken.

Volvlak beeld Horizontale vlakverdeling met beeld en een 
kleurvlak

Horizontale vlakverdeling met 2 kleurvlakken

Vastgoed
van en voor
het Rijk

Impact 
op de markt

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Impact 
op de markt
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Tentoonstellingsmateriaal
 Spinwand

De (gebogen) spinwand bestaat uit 
6  banen (4 van 700 x 2175 mm en 2 van 
500 x 2175 mm) op bestaand frame 
voorzien van  magneettape en 
ophangstrippen.

Voor reserveringen en prijsopgave voor 
bezorgen, op- en afbouw kun je contact 
 opnemen met Star Project, tel. 079 361 6714 
of e-mail: info@starproject.nl.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft diverse tentoonstel-
lingsmaterialen t.b.v. bijeenkomsten, presenta-
ties, beurzen en evenementen laten ontwikkelen 
voor algemeen gebruik.
Zie de brochure BZK tentoonstellingsmateriaal.

De meeste materialen zijn extern opgeslagen en 
moeten tijdig  gereserveerd worden. De kosten 
voor bezorgen, op- en afbouw en  eventueel 
ontstane schade, zijn voor rekening van de 
inhurende directie. 

Het RVB heeft een eigen stand, die flexibel is en 
vaker in te zetten voor verschillende beurzen en 
gelegenheden vanwege de modulaire opbouw. 
Zie hier voor meer informatie: https://rijksportaal.
overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artike-
len/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormge-
ving-rvb/tentoonstellingsmateriaal_bij_het_rvb.
html

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn 
vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen 
en terreinen in voor de realisatie van economische en 
maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen

mailto:info%40starproject.nl?subject=
https://redactie.rijksportaal.overheid-i.nl/site/binaries/content/assets/rijksportaal/communicatie/huisstijl-en-vormgeving/bzk/brochurebzktentoonstellingsmateriaal2020.pdf
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormgeving-rvb/tentoonstellingsmateriaal_bij_het_rvb.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormgeving-rvb/tentoonstellingsmateriaal_bij_het_rvb.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormgeving-rvb/tentoonstellingsmateriaal_bij_het_rvb.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormgeving-rvb/tentoonstellingsmateriaal_bij_het_rvb.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/huisstijl-en-vormgeving/huisstijl-en-vormgeving-rvb/tentoonstellingsmateriaal_bij_het_rvb.html
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Tentoonstellingsmateriaal
 Roll-up banieren

Voor een eenmalig evenement kies je de roll-up 
banier Basic.

Deze is verkrijgbaar in drie maten:

• 85 x 202 cm

• 100 x 202 cm 

• 120 x 202 cm

Voor permanente plaatsing kies je de roll-up 
banier  Executive.

Deze is verkrijgbaar in drie maten: 

• 85 x 202 cm

• 100 x 202 cm

• 150 x 202 cm

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Impact op 
de markt

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Impact op 
de markt

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Impact op 
de markt
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Uitnodigingen

Er zijn verschillende formaten beschikbaar 
voor uitnodigingen. Dit is afhankelijk van de 
hoeveelheid informatie en waar en hoe wordt 
 gepubliceerd.

De digitale uitnodiging kan ook worden gemaakt 
via E-maildiensten Rijk.  
Zie hiervoor https://rijksportaal.overheid-i.nl/
onderwerpen/communicatie/artikelen/onli-
ne-en-digitaal/e_maildiensten_en_nieuwsbrie-
ven.html.

Dubbelzijdige uitgebreide uitnodiging
4 pagina’s A5 met keuze kleurvlak

Eenvoudige enkelzijdige uitnodiging
Liggend A5 met keuze kleurvlak of fotografisch vlak

Digitale uitnodiging
Digitale uitnodigingen worden als jpg en toegankelijke pdf geleverd 

Uitnodiging

Vastgoed van 
en voor het Rijk

Routebeschrijving

Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti as 
eseque molent.

Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut 
alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re 
officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum 
illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, 
core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

Het Hoofd Afdeling ERD heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 
receptie ter gelegenheid van het functioneel leeftijdsontslag, na ruim 
45 dienstjaren van

Jan Jansen 

Projectleider ERD Directie Vastgoedbeheer

De receptie vindt plaats op donderdag 30 april 2015 van 
15.00 tot 17.00 uur in het RVB regiokantoor “Vestiging Soesterberg”, 
Het  Zeisterspoor 15, 3769 AP Soesterberg.

R.S.V.P. bij verhindering vóór 17 april 2015 naar Rob Robberts:

rob.robberts@rijksoverheid.nl

tel.000-000 00 00 of 06-0000 0000

Uitnodiging

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dit aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender
and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from risks inherent in the electronic transmission of messages.

Uitnodiging 
Dit qui sunte laborei ciiscit alibus arum estotatum a debitat emporitae. Nam que voluptatios quodignim 
rempore acepudant. Taectus, te pos esendesequi denihiliqui te mil magnis abo. Untin ex ex erchicidus nobis 
dolores accaes es ea voluptio evel inihicti sunt, exceaquo ditas dis sime aspienim aut quid quiae venimusan-
dae volum fuga. Iciet ut in plam, cus pero cum as volorat.

Volenesto culla ipici re dit pel esedi ut pariosam eicabore ped quunt que cor se simenit iossim sa dem el 
mi, core commodi psapis acerum. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 00 mei. Ga hiervoor naar www.aanmelden.nl

Programma

08:30 – 9:00 les suntia volorit hariore rspers

09:00 – 10:00 eles suntia volorit hariore rsperuptas dolor aut volo omni odit, et est, nissequi aliti 

10:00 – 11.00 untia volorit hari

11:00 – 16:00 con pa voluptatis ius dolupictur?

16:00 – 17:00 rovid quas nem

17:00 – 19:00 orectia veniendi atiundesti de ma ipic tectotae. t

Vervoer
Mporia ne consequ aturerc hicate dolorenim vel et auta dolorae ium et aute eveles suntia volorit hariore 
rsperuptas dolor aut volo omni odit, et est, nissequi aliti tem qui con pa voluptatis ius dolupictur? Quia natio 
qui non et, aut eos ipsum volesequis eum hici aditatem aut as ut et que corum.

https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/online-en-digitaal/e_maildiensten_en_nieuwsbrieven.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/online-en-digitaal/e_maildiensten_en_nieuwsbrieven.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/online-en-digitaal/e_maildiensten_en_nieuwsbrieven.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/communicatie/artikelen/online-en-digitaal/e_maildiensten_en_nieuwsbrieven.html
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PowerPoint

De templates voor de verschillende PowerPoint 
presentaties staan in DocGen onder  
https://docgen.frd.shsdir.nl/client/categories/25

In de templates staan instructies hoe deze 
kunnen worden gebruikt en hoe de PowerPoint 
presentatie kan worden opgemaakt

Instructie PowerPoint
• Kies één van de sjablonen via ‘nieuwe dia’

• Maak een keuze uit één van de drie voor-
pagina’s waar het woordmerk op staat. 
Overige vervolgdia’s hebben een kleiner logo 
zonder woordmerk

• Er zijn 5 hoofdkleuren RVB beschikbaar, gebruik 
vanuit ‘nieuwe dia’ 1 basis kleur in je presentatie

• Op de grijze vlakken kan een foto geplaatst 
worden door hierop ‘afbeelding’  te klikken

• Kies een vervolgpagina op basis van je weer te 
geven informatie door te klikken op een tabel, 
grafiek, smartafbeelding, foto, illustratiekiezer 
of film

• Wil je een presentatie maken voor verkoop/
marketing? Kijk dan op de 2e instructiedia

• Verwijder deze 2 instructie-dia’s als de 
 presentatie klaar is!

Vragen over dit PowerPointsjabloon?
Postbus.RVB.Huisstijl@rijksoverheid.nl

Foto’s nodig, bijvoorbeeld voor een presentatie?
Vind foto’s over het RVB op www.rijksvastgoed-
bedrijf.nl/over-ons.

Rijksvastgoedbedrijf

Impact op de markt

Vastgoed van en voor het Rijk

01-01-2022

› Tekst 1
› Tekst 2
› Tekst 3
› Tekst 4

3

Voorbeeld 1

4

Organisatie

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Intern

Extern

Team

Verschillende diensten

https://docgen.frd.shsdir.nl/client/categories/25
mailto:Postbus.RVB.Huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons
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Digitale nieuwsbrief

Uit ons kleurenpalet hebben we voor onze 
digitale nieuwsbrieven de volgende online 
kleuren toegekend 
Hemelblauw RVB-breed
Mosgroen Directies
Donkergeel Kortom
Oranje Projecten
Bruin Afdelingen

Omdat de aanvraag voor digitale nieuwsbrieven 
groter is dan ons palet hebben we sec voor de 
nieuwsbrieven extra kleuren toegekend, t.w.:
Geel Programma’s
Lichtblauw Management

Voor interne en externe nieuws brieven is een 
nieuwsbriefmodule beschikbaar. 

Kijk voor meer infomatie over digitale 
 nieuwsbrieven op: 
rijkshuisstijl.nl/communicatiemiddelen/
digitale-nieuwsbrieven
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Social media

Het RVB gebruikt diverse social media kanalen in 
de eigen huisstijl. Wil je daarvan gebruik maken 
neem dan contact op met de afdeling Communi-
catie via Postbus.RVB.Huisstijl@rijksoverheid.nl. 

Facebook

YouTube

Instagram

Linkedin

Twitter

mailto:Postbus.RVB.Huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
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Bouwborden

Voor informatie over bouwborden neem contact 
op met Postbus.RVB.Huisstijl@rijksoverheid.nl

Lettertype
RijksoverheidSansBold en Regular

Bouwbord openbare weg

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

59 cm

variabel

59 cm

300 cm

Architect Naam Logo (optioneel) Plaats

Constructie Naam Logo (optioneel) Plaats

Bouwaannemer Naam Logo (optioneel) Plaats

Informatie www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Naam van het project dient in maximaal 
twee regels te worden uitgevoerd

Vastgoed van en voor het Rijk

mailto:Postbus.RVB.Huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
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Bouwborden

Bouwbord terreinen Bouwbord onderhoud

3

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

59 cm

variabel

59 cm

400 cm

Architect Naam Logo (optioneel) Plaats

Constructie Naam Logo (optioneel) Plaats

Bouwaannemer Naam Logo (optioneel) Plaats

Informatie www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Vastgoed van en voor het Rijk

Naam van het project dient in maximaal twee regels te 
worden uitgevoerd

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

59 cm

42 cm

200 cm

Aard van de werkzaamheden Groot onderhoud

Detail werkzaamheden 

Planning 

Informatie www.rijksvastgoedbedrijf

Vastgoed van en voor het Rijk

Naam van het project 
over max. twee regels
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Bouwborden

Bouwbord op doek
Bouwborden die op een andere manier (steiger)
doek, schutting e.d. worden vormgegeven 
moeten dezelfde uitstraling hebben als een 
“standaard” bouwbord.

Bouwbord op doek

Architect Naam Logo (optioneel) Plaats

Constructie Naam Logo (optioneel) Plaats

Bouwaannemer Naam Logo (optioneel) Plaats

Informatie www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Naam van het project dient in maximaal 
twee regels te worden uitgevoerd

Vastgoed van en voor het Rijk



3 

   Deelidentiteit 
marketing 
 communicatie
De deelidentiteit marketing communicatie geldt 
 zowel voor interne als externe communicatie
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Blokkenpad

Met het blokkenpad wordt de 
verbinding tussen beeld en inhoud 
versterkt. In de blokken staat de 
communicatieboodschap centraal. 
De keuze van de tekst (boodschap) 
moet daarom zorgvuldig worden 
gedaan.

Opbouw
Het blokkenpad bestaat altijd uit één groot blok 
en daarnaast twee of meerdere kleine blokken. 
Om de grootte van de blokken te berekenen, zijn 
de blokken opgedeeld in vierkante vlakjes. 
Deze vlakjes geven de verhouding weer tussen 
de twee verschillende maten van de blokken. 
De lettergroottes en marges zijn afhankelijk van 
de maat van het blok en de informatiehiërarchie.

Positie blokkenpad
Afhankelijk van het communicatiemiddel wordt 
het blok boven, onder, links of rechts gepositio-
neerd.

Het grote vlak is het uitgangspunt voor de 
marges om het blokkenpad heen.

Positie pijlen
De pijlen van de vlakken verbinden de tekst met 
de foto op de achtergrond. Het pijltje aan het 
laatste blok verwijst naar het beeld.
Bij het plaatsen van het blokkenpad op een 
blauwe of witte achtergrond heeft het laatste 
blok geen pijltje meer.

Schrijfwijzer
Om de boodschap optimaal te communiceren, 
zijn zorgvuldig gekozen, eenvoudige, korte 
teksten vereist. 

100%
18 X 8,5 X

18 X

8,5 X

8,5 X

12.500 m2

Gerbrandystraat 20
Utrecht

Te koop

50%

Te koop
12.500 m2

Gerbrandystraat 20
Utrecht

Te koop
12.500 m2

Gerbrandystraat 20
Utrecht

9 X 4,25 X

4,25 X

4 X 1 X

4,25 X

9 X

 
 

Te koop 
 

12.500 m2 
 

Gerbrandystraat 20

Utrecht

Z

Z

60º

60º

60º

4 x 4 Z

4 x 4 Z
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Kleurgebruik blokkenpad

Primair
De primaire kleur Hemelblauw wordt altijd 
toegepast in het blokkenpad op een witte 
ondergrond of op een ondergrond met beeld. 
Bij een blauwe ondergrond kunnen v.w.b. de 
blokken een keuze gemaakt worden uit de 
overige secundaire kleuren. 

Secundair
Het secundair kleurpalet bestaat uit de kleuren: 
oranje, bruin, mosgroen en  donkergeel.

Er worden geen kleurverlopen gebruikt.

Op een hemelblauwe ondergrond wordt het 
blokkenpad toegepast in secundaire kleuren. 
In een blokkenpad wordt nooit twee keer 
dezelfde kleur gebruikt.
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Basisvarianten  blokkenpad

Het blokkenpad kan op verschillende 
manieren worden toegepast.

Basisvarianten
Het blokkenpad kan zowel staand als liggend 
worden toegepast. Minimaal worden er drie 
blokken gebruikt, meerdere blokken zijn 
toegestaan.

Tekst in blokkenpad
In de blokken wordt de communicatie boodschap 
gezet. Dit vraagt om eenvoudige en korte 
teksten.

Het grote vlak geeft de kern van de boodschap 
weer. Dit kan zijn de titel, een onderwerp of het 
resultaat van een project. De kleine blokken 
geven een inhoudelijke verdieping. Dit kan zijn 
een extra duiding over het project, werkwijze etc.

Fotografie in blokkenpad
Beeldmateriaal dat wordt gebruikt in combinatie 
met het blokkenpad moet zorgvuldig worden 
gekozen, omdat het blokkenpad een groot deel 
van het beeld bedekt. Het (nog) zichtbare deel 
van de foto moet de bijbehorende communicatie-
boodschap versterken.
Kies, afhankelijk van de toepassing, de juiste 
foto in staand of liggend formaat en plaats het 
blokkenpad op een logische plek.

Voorbeeld juiste toepassing foto met blokkenpad | Voorbeelden van juiste blokkenpadvarianten

Totaal
ca. 2.773 m² (bvo)

Perceelgrootte
ca. 551 m²

Bouwjaar
ca. 1929

Te Koop Pikeursbaan 9
Deventer

Totaal 
ca. 2.773 m² (bvo)

Perceelgrootte
ca. 551 m²

Bouwjaar
ca. 1929

Te koop Pikeursbaan 9 
Deventer

Voorbeeld onjuiste toepassing foto met blokkenpad | Voorbeelden van onjuiste blokkenpadvarianten

Vastgoed
van en voor
het Rijk

In portefeuille
•  13,3 mln m² 

bvo gebouwen
•  81.000 ha 

gronden

Fusie van
4 vastgoed-
diensten per 
1 juli 2015

Energie  
neutraal  
wonen
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Vlakverdeling  blokkenpad

De vlakverdeling is bepaald vanuit de 
 rijkshuisstijl. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 
gekozen om bij voorkeur de horizontale 
vlakverdeling toe te passen in haar deelidentiteit. 
De voorbeelden op deze pagina laten de 
toe passing van het blokkenpad zien in combinatie 
met de vlak verdeling.

Het staande blokkenpad dient te lijnen met de 
linker- of rechterkant van het blauwe lint 
(beeldmerk).
Het liggende blokkenpad wordt groot geplaatst 
en lijnt dan niet aan de linker- of rechterkant van 
het lint.

Horizontale vlakverdeling met een kleurvlak en 
staand blokkenpad

Volvlak beeld met staand blokkenpad Horizontale vlakverdeling met beeld en liggend 
blokkenpad
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Brochures

De formaten voor brochures zijn A4, A5 en DFK. 
Gebruik de sjablonen van de Rijksoverheid voor 
de juiste marges en alineastijlen. 
Houd voor brochures altijd de horizontale 
vlakverdeling aan. Het blokkenpad kan worden 
vergezeld met een beeld van het object.

Voor het binnenwerk van brochures is er veel 
vrijheid in het gebruik van kolommen en tekst. 
Gebruik alleen wel altijd alleen het font 
RijksoverheidSansText en de vastgestelde 
kleuren. Houd bij een digitale publicatie te allen 
tijde rekening met digitale toegankelijkheid, 
zoals een logische leesvolgorde, kleurcontrast en 
schrijfniveau.
Zo is een volvlak foto toegestaan, maar is het 
beeld niet altijd geschikt met betrekking tot 
digitale toegankelijkheid. Soms is het beeld 
onrustig en wordt de tekst onduidelijk en niet 
leesbaar.

Horizontale vlakverdeling met beeld en een 
kleurvlak

Horizontale vlakverdeling met een kleurvlak Volvlak beeld

Titel

Subtitel Meer 
informatie:
Biedboek.nl

Titel

Subtitel Meer 
informatie:
Biedboek.nl

Titel

Subtitel Meer 
informatie:
Biedboek.nl
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Factsheets

De factsheets van de marketing communicatie 
hebben een andere opbouw dan de factsheets 
van de corporate communicatie. Het blokkenpad 
wordt hierbij vergezeld door een afbeelding van 
het object. De informatie begint daardoor altijd 
op de pagina daarna.
Het binnenwerk kan in een- of twee kolom(men) 
worden opgemaakt.

Horizontale vlakverdeling met beeld en een 
kleurvlak

Volvlak

Te koop

Opp. BVO
Ca. 84.860 m²
Perceelopp.
74.722 m²

Meer 
informatie:
Biedboek.nl

Objectnaam

Te koop

Opp. BVO
Ca. 84.860 m²
Perceelopp.
74.722 m²

Meer 
informatie:
Biedboek.nl

Objectnaam
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Affiches

Kies de juiste vlakverdeling, zodat het beeld 
goed uitkomt en de informatie wordt versterkt. 
Het blokkenpad wordt groot geplaatst en lijnt dan 
niet aan de linker- of rechterkant van het lint.

Horizontale vlakverdeling met beeld Volvlak beeld Horizontale vlakverdeling met een kleurvlak

Vastgoed
van en voor 
het Rijk

Impact op
de markt

In portefeuille
13,3 mln m2

bvo gebouwen
81.000 ha gronden

Vastgoed
van en voor 
het Rijk

Impact op
de markt

In portefeuille
13,3 mln m2

bvo gebouwen
81.000 ha gronden

Vastgoed
van en voor 
het Rijk

Impact op
de markt

In portefeuille
13,3 mln m2

bvo gebouwen
81.000 ha gronden
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Tentoonstellingsmateriaal
 Spinwand

Dit ontwerp voor een spinwand t.b.v. marketing 
communicatie is (nog) niet gemaakt.
Het blokkenpad kan met elke boodschap 
worden opgemaakt, het worden losse blokken 
die op de wand kunnen worden bevestigd en 
weer verwijderd.

De (gebogen) spinwand bestaat uit 6 banen 
(4 van 700 x 2175 mm en 2 van 500 x 2175 mm) 
op bestaand frame voorzien van magneettape 
en ophangstrippen.

Voor reserveringen en prijsopgave voor 
bezorgen, op- en afbouw kun je contact 
opnemen met Star-Project, tel. 079 361 6714 of 
e-mail: info@starproject.nl.

Vastgoed
van en voor
het Rijk

Impact op 
de markt

In portefeuille
13,3 mln m
bvo gebouwen
81.000 ha
gronden
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Tentoonstellingsmateriaal 
 Roll-up banieren

Voor een eenmalig evenement kies je de roll-up 
banier Basic. 

Deze is verkrijgbaar in drie maten

• 85 x 202 cm

• 100 x 202 cm 

• 120 x 202 cm 

Voor permanente plaatsing (voor in  Ridderzaal) 
kies je de roll-up banier  Executive.

Deze is verkrijgbaar in drie maten

• 85 x 202 cm

• 100 x 202 cm

• 150 x 202 cm

De banieren kunnen worden hergebruikt 
(het doek kan worden vervangen in de geleverde 
cassette), of worden ingeleverd bij Xerox 
(statiegeld).

Vastgoed
van en voor 
het Rijk

Impact op
de markt

In portefeuille
13,3 mln m2

bvo gebouwen
81.000 ha 
gronden

Vastgoed
van en voor 
het Rijk

Impact op
de markt

In portefeuille
13,3 mln m2

bvo gebouwen
81.000 ha 
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Vastgoed
van en voor 
het Rijk

Impact op
de markt

In portefeuille
13,3 mln m2

bvo gebouwen
81.000 ha 
gronden

Impact opImpact op
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Uitnodigingen

Er zijn verschillende formaten beschikbaar 
voor uitnodigingen. Dit is afhankelijk van de 
hoeveelheid informatie en waar en hoe wordt 
 gepubliceerd.

Dit format voor Marketing Communicatie is niet 
beschikbaar in E-maildiensten Rijk.

Uitnodiging A4 gevouwen tot A5 | voorzijde volledige foto Uitnodiging A4 gevouwen tot A5 | voorzijde wit/kleurvlak

Eenvoudige enkelzijdige uitnodiging | liggend A5 met foto of kleurvlak Uitnodiging A4 gevouwen tot A5 | voorzijde halve foto

Uitnodiging

Routebeschrijving

Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti 
as eseque molent.

Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut 
alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re 
officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum 
illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, 
core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

Vastgoed van 
en voor het 
Rijk

In portefeuille
13,3 mln m² 
bvo gebouwen
81.000 ha 
gronden

Fusie van
4 vastgoed-
diensten per 
1 juli 2015

Uitnodiging

Routebeschrijving

Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti 
as eseque molent.

Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut 
alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re 
officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum 
illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, 
core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con

Vastgoed
van en voor
het Rijk

In portefeuille
•  13,3 mln m² 

bvo gebouwen
•  81.000 ha 

gronden

Fusie van
4 vastgoed-
diensten per 
1 juli 2015

Uitnodiging Jan Jansen

Het Zeisterspoor
Soesterberg

Evelles exceatusam re volo con cuptate aut et volecta tionsequi voloritae. 
Ita non comnihi tatquuntur molupit int, sam nosti ad ute aria veneste et 
officatus sus maximos est essus, solupta pelecti omnissum ad quo tetur, sin 
nusa que pelique modit et hilitec eptatur? Eptat veligent, volorrum dolor 
aut prorio veliquam se dolore im serenis ium reperion nis excestiora dolup-
tatem nempore sit dolute labor alicaboris nullatem quate volo blab int.

Evelliq uatquatur 

aute corem voluptaque nam quassitas et magni nest viducil ibusant ad 
mos expedit aciuressus.

Del est, corrunt as sinctemquam corior sum volorer iatio. Nam harchillupta 
nus qui doluptiam repudaecab int quideribus, te sam fugias ne enimi, 
veroreh enecum fuga. Ut adi dolorion cullenimi, volore pratibusci te nis 
accus re explicatio intiores net aut vel maio. Itaquam faccuptatet et eturepe 
lignam, tem. Edi eatem endam aute pedicid et eos non corion conecturit 
voluptatque quaturibus sinctio. Itatio. Aximusdae ipiendi ssitem ea volup-
tion pa sit omnis recusap itaecatur? Onsequi que con nimus.
Ximinul lestrum autempos sen.

recusap itaecatur? Onsequi que con nimus.
Ximinul lestrum autempos sen.

Uitnodiging

Routebeschrijving

Olum et aut maximus doluptae as eiciae sinveli quiatiur atum rest, od ut que anto occullupti 
as eseque molent.

Eped que offic to corest quodionem faciatem elit molorestiam veribus apedit aut exceatet ut 
alisquatiis es ipsam qui dolupta tempori occus eos digenia sperum ariatem fugitest doluptas re 
officiet, int mo cus simaximodisi que consed exeribe ribus, sendae aut pedigent, sit velestrum 
illacculpa as doluptati ut laborem peliquid utem suntiat et eum ent, ut et alita conempost pore, 
core con perovid ut utectiundit ipsunt eos min con
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PowerPoint

Rijksvastgoedbedrijf

Impact op de markt

Vastgoed van en voor het Rijk

01-01-2022

Te koop
Oppervlakte
ca. 00.000 m²
bvo

Adres- en 
overige 
gegevens

› Tekst 1
› Tekst 2
› Tekst 3
› Tekst 4

3

Voorbeeld 1

4

Organisatie

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Intern

Extern

Team

Verschillende diensten

De templates voor de RVB PowerPoint presenta-
ties staan in de 5 RVB kleuren in DocGen onder 
https://docgen.frd.shsdir.nl/client/categories/25

Instructie PowerPoint
• Kies één van de sjablonen via ‘nieuwe dia’

• Maak een keuze uit één van de drie voor pagina’s 
waar het woordmerk op staat. Overige vervolg-
dia’s hebben een kleiner logo zonder woordmerk

• Er zijn 5 hoofdkleuren RVB beschikbaar, gebruik 
vanuit ‘nieuwe dia’ 1 basis kleur in je presentatie

• Op de grijze vlakken kan een foto geplaatst 
worden door hierop ‘afbeelding’  te klikken

• Kies een vervolgpagina op basis van je weer te 
geven informatie door te klikken op een tabel, 
grafiek, smartafbeelding, foto, illustratiekiezer 
of film

• Wil je een presentatie maken voor verkoop/
marketing? Kijk dan op de 2e instructiedia

• Kopieer het blokkenpad (CTRL-C) en plak 
(CTRL-V) op één van de eerste 2 openingsdia’s 
met RVB-logo (woord- en beeldmerk) op 
dezelfde plek als in deze dia in het grijze foto-
vlak. Let op: het blokkenpad niet op andere 
dia’s of plekken gebruiken!

• Verwijder deze 2 instructie-dia’s als de 
 presentatie klaar is!

Vragen over dit PowerPointsjabloon?
Postbus.RVB.Huisstijl@rijksoverheid.nl

Foto’s nodig, bijvoorbeeld voor een presentatie?
Vind foto’s over het RVB op www.rijksvastgoed-
bedrijf.nl/over-ons.

https://docgen.frd.shsdir.nl/client/categories/25
mailto:Postbus.RVB.Huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons
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Rapportomslagen

De rapportomslagen bestaan uit een losse 
voor- en achterkant.

Vastgoed 
van en voor 
het Rijk

Impact op 
de markt

In portefeuille
13,3 mln m²
bvo gebouwen
81.000 ha 
gronden
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Advertenties

Bij advertenties geldt de regel van de verticale 
as. Dit is vanuit de rijksbrede huisstijl bepaald 
voor advertenties. Bij de deelidentiteit van het 
Rijksvastgoedbedrijf is er de variant dat de 
verticale vlakverdeling ook mag bestaan uit 
alleen het blokkenpad. Is er meer ruimte nodig 
voor informatie, dan is er de optie van het 
tekstvlak i.c.m. het blokkenpad. Hierbij wordt de 
lengte van het vlak bepaald door de hoeveelheid 
informatie. De breedte van het vlak wordt 
bepaald door de breedte van het logo.

Esequi aliquas aut everumet andit quo tem re sitatet a plicto con eos-
suntus qui nonsectiis nem voluptati volorer uptate si con re net dolorem 
re est expererestia consed magnimusapit accatet earum quas sed que 
consequam rem de qui beruptatur? Ga. Ecuptat faccus.

Venisqu atibus ea simusci psandam, que net omnimpore periaer natiis 
alique volorem as maxim coris dolupta tiatur, que sed experum facep-
erovit vidunt re verspid quaturit voluptis iur aut ommolupit as praecto 
occupta dolor autet exceatus, solut eatur, sitiis dionsendione odipsam 
qui aut autem inihiliqui ullaccae. Vitio. Quideli aturemp erestrum vercia 
sum doluptatur aut expliquae por re venihilique arcienda il evella volut 
velenih illest, odist, quunto testi nusaers pitist optasimusae nus sequatur 
aut remoluptaes et odissin netur? Qui tori blam dolorit, cullibust, ut 
unt odit, aut landit.

Esequi aliquas aut everumet andit quo tem re sitatet a plicto con eos-
suntus qui nonsectiis nem voluptati volorer uptate si con re net dolorem 
re est expererestia consed magnimusapit accatet earum quas sed que 
consequam rem de qui beruptatur? Ga. Ecuptat faccus.

Den Haag

Voormalig
kantoorpandTe koop

Meer informatie: www.biedboek.nl

HerontwikkelingBouwjaar:  
ca. 1852
Oppervlakte:  
ca. 11.565 m²
Perceelgrootte: 
ca. 13.285 m²

Te koop

Meer informatie: www.biedboek.nl

Esequi aliquas aut everumet andit quo tem re sitatet a plicto con eossuntus qui nonsectiis 
nem voluptati volorer uptate si con re net dolorem re est expererestia consed magnimu-
sapit accatet earum quas sed que consequam rem de qui beruptatur? Ga. Ecuptat faccus.

Venisqu atibus ea simusci psandam, que net omnimpore periaer natiis alique volorem as 
maxim coris dolupta tiatur, que sed experum faceperovit vidunt re verspid quaturit voluptis 
iur aut ommolupit as praecto occupta dolor autet exceatus, solut eatur, sitiis dionsendione 
odipsam qui aut autem inihiliqui ullaccae. Vitio. Quideli aturemp erestrum vercia sum 
doluptatur aut expliquae por re venihilique arcienda il evella volut velenih illest, odist, 
quunto testi nusaers pitist optasimusae nus sequatur aut remoluptaes et odissin netur? Qui 
tori blam dolorit, cullibust, ut unt odit, aut landit.

Esequi aliquas aut everumet andit quo tem re sitatet a plicto con eossuntus qui nonsectiis 
nem voluptati volorer uptate si con re net dolorem re est expererestia consed magnimu-
sapit accatet earum quas sed que consequam rem de qui beruptatur? Ga. Ecuptat faccus.

Herontwik-
keling

Bouwjaar:  
ca. 1852
Oppervlakte:  
ca. 11.565 m²
Perceelgrootte: 
ca. 13.285 m²

Te koop

Meer informatie www.biedboek.nl
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Online banners

Bestandstypen
Indelingen GIF, JPG
Maximale grootte 150 KB

Advertentieformaten

Vierkant en rechthoekig
200 × 200 px Klein vierkant
240 × 400 px Verticale rechthoek
250 × 250 px Vierkant
250 × 360 px Drie keer breedbeeld
300 × 250 px Inline rechthoek
336 × 280 px Grote rechthoek
580 × 400 px Netboard

Skyscraper
120 × 600 px Skyscraper
160 × 600 px Brede skyscraper
300 × 600 px  Adv. van een halve pagina
300 × 1050 px Staand

Leaderboard
468 × 60 px Banner
728 × 90 px Leaderboard
930 × 180 px Banner bovenaan
970 × 90 px Groot leaderboard
970 × 250 px Billboard
980 × 120 px Panorama

Mobiel
300 × 50 px Banner voor mobiel
320 × 50 px Banner voor mobiel
320 × 100 px  Grote banner voor mobiel

Bij mobiel komt de advertentie op klein scherm. 
Plaats in alle gevallen weinig tekst op de banners 
om deze leesbaar te houden.

Het maximale aantal kb’s, net als afmetingen 
moeten exact overeen komen.

Bij online banners worden de Hexa-kleuren 
rijkshuisstijl toegepast. WCAG kleurcontrast is 
vereist.

Het font dat gebruikt wordt, is het webfont 
RijksoverheidSansWebText.

Bij het aanleveren van het document dient er 
een ‘alt-tekst’ aangeleverd te worden voor zowel 
tekst als beeld.
Deze alternatieve tekst is belangrijk om mensen 
die voorleessofteware gebruiken ook te kunnen 
bereiken. Geef tevens de link mee waar de 
banner naar refereert.

Te koop
Uniek bouwperceel
Amsterdam 17.700 m²

Meer info:
Biedboek.nl

Te koop
Uniek 
 bouwperceel
Amsterdam 
17.700 m²

Meer info:
Biedboek.nl

Te koop
Uniek bouwperceel
Amsterdam 17.700 m²

Meer info:
Biedboek.nl

Te koop
Uniek bouwperceel
Amsterdam 17.700 m²

Meer info:
Biedboek.nl
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Verkoopborden

Formaten verkoopborden
Formaten in overleg. Afhankelijk van plaats en 
zichtafstand. (raam / buitengevel etc). Zicht-
afstand bepaalt wat de lettergrootte is en 
daardoor kan het van invloed zijn op het 
formaat. Vraag bij de leverancier om de 
berekening van de lettergrootte.

Staat het logo hoger dan 275 cm dan wordt het 
logo naar verhouding vergroot. De verhouding 
van de drager tot het logo moet altijd leiden tot 
een goede balans tussen de afzender en de 
boodschap.

Te Koop
12.500 m²

Vispoortplein 16, 
Zutphen

www.biedboek.nl

Te Koop
12.500 m²

Vispoortplein 16, 
Zutphen

Voor meer informatie: www.biedboek.nl

Te Koop
12.500 m²

Vispoortplein 16, 
Zutphen

www.biedboek.nl

Te Koop
12.500 m²

www.biedboek.nl
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Meer informatie

Voor advies, begeleiding fotografie, logo-
verzoeken, vragen of meer informatie over 
de toepassing van de deelidentiteit van het 
Rijksvastgoedbedrijf kun je een e-mail sturen 
naar PostbusRVBhuisstijl@rijksoverheid.nl

Kijk voor meer informatie over de rijkshuisstijl 
op rijkshuisstijl.nl

Grafische dienstverlening 
 rijksoverheid
Vanaf 1 februari 2015 is Xerox de enige rijksbrede 
leverancier voor grafische dienstverlening. 
Hier kun je terecht voor print-, druk- en 
kopieerwerk en dtp/opmaak.

Het is dus niet toegestaan andere leveranciers in 
te schakelen.

Hoe kun je Xerox bereiken 
Servicebalie:
Op de begane grond Korte Voorhout 7 heeft 
Xerox een servicebalie voor intake en advies. 

Stuur een mail naar: Xerox-services@minfin.nl. 
Gebruik eventueel direct het bestelformulier 
print- en drukwerk (pdf).  
Telefoon: (070) 342 80 68.

Voor grote en/of specifieke opdrachten is het 
mogelijk een persoonlijk intakegesprek te 
plannen. Stuur hiervoor een mail naar: 
Xerox-services@minfin.nl.

Dit is een uitgave van het Rijksvastgoedbedrijf

Februari 2022
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

mailto:Postbus.RVB.Huisstijl%40rijksoverheid.nl?subject=
https://www.rijkshuisstijl.nl
mailto:Xerox-services%40minfin.nl?subject=
https://redactie.rijksportaal.overheid-i.nl/site/binaries/content/assets/rijksportaal/communicatie/huisstijl-en-vormgeving/xerox_aanvraag_opmaak_print-drukwerk-v2.pdf
https://redactie.rijksportaal.overheid-i.nl/site/binaries/content/assets/rijksportaal/communicatie/huisstijl-en-vormgeving/xerox_aanvraag_opmaak_print-drukwerk-v2.pdf
mailto:Xerox-services%40minfin.nl?subject=
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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