Huisstijl GVB
Logo’s en vormelementen kun je opvragen bij Coroporate Communicatie, communicatie@gvb.nl

Typografie drukwerk
Koppenletter
De beeldbepalende huisstijlletter van GVB is de
schreefloze letter Helvetica Rounded. Deze gebruiken
we in alle belangrijke koppen en titels. Voor koppen
op posters met reisinfo gebruiken we liever de
Univers.

Zinnen of koppen in kapitalen zien we liever niet, omdat het schreeuwerig of dwingend kan overkomen.

Lettertoepassing
De Helvetica Rounded en de Univers worden zoveel mogelijk gebruikt in drukwerk. Wanneer zij om technische redenen niet ingezet kunnen worden (bijvoorbeeld in brieven,

Leesletter

powerpoint of websites) gebruiken we de Arial Rounded en

De schreefloze letter Univers (of de Arial, als de Univers niet
beschikbaar is) is de GVB leesletter. De 55 roman voor plattetekst, de bold voor accenten en kopjes.

de Arial.
Let bij het opmaken van tekst er op dat heading een grotere
corpsgrootte heeft dan de bodycopy.
Bodycopy en heading kunnen variabel in grootte zijn maar

Lettergradaties
De Helvetica Rounded passen we toe in de gradatie Regular.
De Univers of de Arial kunnen in de gradaties Regular en
Bold, Condensed en Bold Condensed toegepast. De Condensed-gradatie van de Univers of de Arial Narrow gebruiken we als de ruimte beperkt is. Bijvoorbeeld informulieren
of tabellen. Alle cursieve versies worden als accent in tekst
gebruikt, nooit als stijlmiddel.

moeten wel altijd met elkaar in verhouding zijn.

Alinea opbouw
Lopende tekst lijnen we links uit, niet uitvullen, wel afbreken. Koppen mogen ook rechts uitgelijnd worden
als dat past in het ontwerp.Interlinie
De interlinie is minimaal 140%. Bijvoorbeeld bij 10 pt
grootte, interlinie van 14 pt.

Onderkast met beginkapitaal
Teksten en koppen worden gezet in onderkast letters
met beginkapitaal (kleine letters met begin hoofdletter).

Helvetica Rounded Bold Regular

Arial Rounded Bold

Univers 55 Roman
Universe 55 Oblique
Univers 57 Condensed
Univers 57 Condensed Bold
Univers 57 Condensed Oblique
Univers 65 Bold
Univers 65 Bold Oblique
Univers 67 Condensed Bold Oblique

Arial Regular
Arial Italic
Arial Narrow
Arial Narrow Bold
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
Arial Narrow Bold Italic
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