
Op jouw manier wonen,
ondernemen en leven.
versie 23/12/22

Op jouw manier 
bijdragen aan 

ons merk.



Samen naar de top Samen willen we van Alpina een sterk merk maken. 
Dat kan alleen als we allemaal hetzelfde verhaal vertel-
len over wie we zijn, wat we doen en wat ons zo uniek 
maakt. Daarom dit huisstijlhandboek met richtlijnen om 
op jouw manier aan de slag te kunnen met ons merk.

CENTRAAL GOED GEREGELD 
Vanuit #dekrachtvansamen kiezen we er voor om een 
groot deel van onze huisstijldragers centraal te laten re-
gelen door onze professionals van Marketing: 
marketing@alpinagroup.com

Dit betreft onder andere:

• visitekaartjes
• e-mailhandtekeningen
• briefpapier & enveloppen
• documentatiemappen/ringbanden
• (beach)vlaggen
• (algemene) roll-up banners
• (algemene) advertenties 
• sponsoring / sponsorborden
• waterflesjes met logo
• notitieblokken

Zo garanderen we niet alleen een uniforme uitstraling, 
maar profiteren we ook samen van lagere inkoopkosten.
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Het logo van Alpina bestaat uit een woordmerk met 
een tagline. De beginletter A is opvallend gestileerd uit 
twee bergen. Deze staan voor de uitdagingen die Alpina 
aangaat; geen berg is ons te hoog. De vorm is geleend 
uit het beeldmerk van Alpina Group en verbindt ons 
merk daarmee. 

Het logo van Alpina is in diverse varianten en bestands-
formaten beschikbaar. Extern kun je deze opvragen via  
marketing@alpinagroup.com. Intern vind je ze op intranet:

Klik hier

BESTANDSFORMATEN 
Wil je iets laten drukken? Kies dan het .pdf bestand. Als 
alternatief is er een .eps bestand beschikbaar, maar dit zul 
je zonder specialistische software niet kunnen openen/
bekijken.

Wilt je ons logo gebruiken voor een presentatie, website 
of andere schermtoepassing? Kies dan het .svg bestand. 
Dit kun je naar behoefte vergroten zonder kwaliteitsver-
lies. Als alternatief is er een .png bestand beschikbaar, 
maar dit kan kwaliteitsverlies opleveren.

FULLCOLOUR OF WIT? 
Er is een voorkeur voor de fullcolor variant. Maar deze 
mag je alleen op een volledig witte achtergrond plaat-
sen. Bijvoorbeeld in een berg, zoals rechtsonder op deze 
pagina. Is dit niet mogelijk? Kies dan voor de witte variant, 
bij voorkeur op een oranje achtergrond, zoals rechtsonder 
op de vorige pagina.

1. Logo
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woordmerk logo

tagline

REGELS VOOR PLAATSING 
Hou bij plaatsing altijd rekening met voldoende contrast 
tussen voorgrond en achtergrond. Zorg ook voor een 
prettige marge tussen het logo en andere onderdelen of 
de rand van het medium. 

De beschikbare bestanden mag je niet vervormen of be-
werken. Het woordmerk en de tagline worden dus altijd 
in een vaste combinatie gebruikt. Ook mag je geen extra 
ondertitels toevoegen aan het logo of deze vervangen: 
we communiceren allemaal vanuit Alpina Financieel Zeker.

In sommige gevallen is de ruimte erg beperkt (bijvoorbeeld 
als profielafbeelding op social media). In dat geval kun je 
in overleg met afdeling Marketing kiezen om alleen de A 
te gebruiken in het oranje op witte achtergrond, of an-
dersom. Uit de rest van het medium / de omgeving moet 
dan altijd duidelijk blijken dat het hier om Alpina Financieel 
Zeker gaat. 

ALPINA OF ALPINA GROUP?
Alpina heeft een ander logo en een andere huisstijl dan 
de overkoepelende Alpina Group. Bedenk daarom vooraf 
goed vanuit wie je communiceert. Gaat het over verze-
keringen, hypotheken, pensioenen, vermogensbeheer of 
makelaardij en praat je richting klanten? En zijn er geen 
andere ondernemingen van Alpina Group bij betrokken? 
Dan gebruik je het logo van Alpina.

Kom je er niet uit of wil je toch graag afwijken van de 
gestelde regels? Neem dan contact op met afdeling 
Marketing: marketing@alpinagroup.com

het logo niet vervormen geen onderdelen weglaten, 
vervangen of toevoegen

1. Logo
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De huisstijl van Alpina bestaat uit meerdere, vaste kleu-
ren. De te gebruiken kleurcodes voor diverse doeleinden 
vind je in dit huisstijlhandboek. Gebruik altijd de exacte 
kleurcodes en geen afgezwakte tinten ervan.

PRIMAIR KLEURGEBRUIK 
De kleur Oranje uit ons logo is wat ons merk zijn eigen 
identiteit geeft ten opzichte van de andere merken van 
Alpina Group. Deze kleur moet dus altijd dominant aanwe-
zig zijn. Daarnaast is de combinatie met Wit erg belangrijk 
om het geheel niet te zwaar te doen ogen. 

SECUNDAIR KLEURGEBRUIK 
Aanvullend kun je de kleuren Mint, Hardroze en/of Petrol 
gebruiken. De eerste twee zijn voornamelijk geschikt voor 
accenten en volvlakken, bijvoorbeeld bij call2actions. Pe-
trol is vooral geschikt voor tekst, bijvoorbeeld als inleiding. 
Daarnaast mag je altijd een neutrale lichtgrijstint gebruiken 
voor minder opvallende achtergrondvlakken. Met verschil-
lende grijstinten kun je dan onderscheid maken zonder al 
te kleurrijk te worden. Denk er aan dat Oranje met Wit de 
boventoon blijft voeren!

TOEPASSING 
Drukken doen we standaard in full colour en daarom zijn de 
opgeleverde logo’s full colour. Overweeg je toch drukwerk 
in speciaaldruk (PMS)? Doe dat dan altijd in overleg met 
afdeling Marketing: marketing@alpinagroup.com 

Zoals je ziet, staan nog niet alle kleurcodes gedocumen-
teerd. Dit betekent dat we deze nog niet eerder toege-
past en vastgesteld hebben. Ben je op zoek naar een ont-
brekende kleurcode? Neem dan contact op met afdeling 
Marketing: marketing@alpinagroup.com
Dan stemmen we de correcte code af en documenteren 
we deze in dit huisstijlhandboek voor toekomstig gebruik.

2. Kleurgebruik

• Drukwerk/printwerk (CMYK):  60/0/33/0
• Speciaaldruk (PMS): Pantone 570
• Web/scherm (Hex/RGB): #5bc4ba of 91/196/186
• Verfkleur (RAL): -
• Acrylox belettering (RAL): -
• Plakfolie (Oracal 951): 501

• Drukwerk/printwerk (CMYK):  0/50/100/0
• Speciaaldruk (PMS): Pantone 144
• Web/scherm (Hex/RGB): #f39200 of 243/146/0
• Verfkleur (RAL): -
• Acrylox belettering (RAL): RAL 2000
• Plakfolie (Oracal 951): 332

primair:
ORANJE

• Drukwerk/printwerk (CMYK):  0/100/48/0
• Speciaaldruk (PMS): Rubine Red
• Web/scherm (Hex/RGB): #e50053 of 229/0/83
• Verfkleur (RAL): -
• Acrylox belettering (RAL): -
• Plakfolie (Oracal 951): 402 (let op: wijkt af, liever fc print)

secundair:
HARDROZE

• Drukwerk/printwerk (CMYK):  95/70/45/45
• Speciaaldruk (PMS): Pantone 303
• Web/scherm (Hex/RGB): #0a364b of 10/54/75
• Verfkleur (RAL): RAL 5026
• Acrylox belettering (RAL): -
• Plakfolie (Oracal 951): 571

+ 
WIT

secundair:
MINT

secundair:
PETROL

+ 
GRIJS
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Op jouw manier wonen, 
ondernemen en leven.

3. Pay-off Bij Alpina zijn we er voor particuliere en zakelijke klan-
ten die graag onbezorgd willen wonen, ondernemen en 
leven. Op een manier die  bij hen past: thuis, online, op de 
zaak of bij één van onze vestigingen. Dát is het concept 
waarmee we de markt op gaan. Dat vatten we samen in 
de pay-off: Op jouw manier wonen, ondernemen en leven.

VERANTWOORDING 
Tegenwoordig weten klanten veel beter wat ze zelf willen 
en hoe ze dat willen. Zij bepalen welke risico’s ze kunnen 
dragen en welke ze liever afdekken. Dat doen ze dus op 
hun manier. Wij helpen hen daarbij. Bij Alpina kies je pre-
cies die financiële producten en diensten die passen bij 
wie je bent en hoe je leeft.

TOEPASSING
De pay-off schrijf je in het lettertype Etelka Bold in 1 of 2 
regels, zonder woordafbreking. Hij begint met een hoofd-
letter en eindigt met een punt. In tegenstelling tot de tag-
line maakt de pay-off geen vast onderdeel uit van het logo. 
Je kunt dus een prettige plek in je opmaak zoeken, waar de 
pay-off goed leesbaar tot zijn recht komt. In veel gevallen 
zal dat onderin zijn als afsluiter van je boodschap. Soms 
kan de pay-off juist als titel ingezet worden, bijvoorbeeld in 
een kleine advertentie. Gebruik de pay-off op zoveel moge-
lijk uitingen, om zo ons merk lading te geven!

VARIANTEN
In sommige gevallen is het leuk en passend om een vari-
ant op de pay-off te maken, vooral bij interne communi-
catie. Bijvoorbeeld een koffiemok met: Op jouw manier 
opladen. Dit werkt alleen als de lezer bekend is of wordt 
gemaakt met de oorspronkelijke pay-off. Pols daarom al-
tijd even via marketing@alpinagroup.com of een bepaalde 
variant en/of toepassing geschikt is.
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Het voornaamste huisstijllettertype van Alpina is 
ETELKA. Door dit lettertype consistent te gebruiken 
ontstaat eigenheid en herkenning. Installeer en ge-
bruik Etelka dus zoveel mogelijk!

ALTERNATIEF: VERDANA
Voor media waarin Etelka niet gebruikt kan worden, mag 
je als alternatief het websafe lettertype Verdana gebrui-
ken. Dit lettertype oogt groter, dus gebruik deze overal 
1 pt. kleiner dan Etelka!

SAMENGEVAT
•  Titels en inleidingen: Etelka Text Pro Bold
•  Tussenkoppen: ETELKA TEXT PRO BOLD IN ALLCAPS
•  Bodycopy en bijschriften: Etelka Text Pro Regular
•  Websafe alternatief: Verdana

VOORBEELDEN & SJABLONEN
Op deze pagina zie je enkele voorbeelden van een juist 
lettertypegebruik. Door te spelen met kleur en diktever-
schillen zorg je voor eigenheid en onderscheid tussen de 
verschillende elementen. Vanzelfsprekend mogen ele-
menten naar behoefte met elkaar meeschalen. Zoals in 
het vorige hoofdstuk besproken: zorg er altijd voor dat 
oranje de dominante accentkleur is. Een titel zal dus vrij-
wel altijd oranje zijn, of wit op een oranje achtergrond.
Voor Microsoft Word en Microsoft Powerpoint zijn voor-
ingestelde sjablonen beschikbaar. 

BESCHIKBAARHEID
Extern kun je de lettertypes en sjablonen opvragen via  
marketing@alpinagroup.com. Intern vind je ze op intranet:

Klik hier

4. Typografie

Voorbeeld van 
een titel
Een inleiding schrijf je in Etelka Text Pro Bold, in dezelfde grootte als de 
bodycopy. De kleur is doorgaans petrol of wit. Titels schrijf je in een afwijkende 
accentkleur of wit. Ze beginnen met een hoofdletter en sluiten af zonder punt. 
Uitzondering: als de pay-off of een variatie daarop als titel ingezet wordt, sluit 
je deze wel af met een punt.

TUSSENKOP ETELKA TEXT PRO BOLD HOOFDLETTERS 11 PUNTS
De bodycopy bij Alpina schrijf je in Etelka Text Pro Regular. In de meeste gevallen 
kies je voor lange bodycopy zwart of wit als kleur en de prettig leesbare grootte van 
10 pt. Tussenkoppen zijn een punt groter en worden geschreven in HOOFDLETTERS 
en bold. Bold kun je ook gebruiken om accenten in je teksten aan te brengen. Een 
hyperlink is roze en zonder onderlijning.

•  opsommingen worden voorzien van een bolletje,  
liefst in een accentkleur die het pallet mooi aanvult;

•  voor dit bolletje kies je het lettertype Verdana.

MEESCHALENDE TUSSENKOP MINIMAAL 9 PUNTS
Voor kortere teksten (zoals adresgegevens) en/of kleinere huisstijldragers (bijvoorbeeld kleine 
advertenties, visitekaartjes) mag de bodycopy ook petrol zijn en in een minimale grootte van 8 pt.  
De tussenkoppen schalen in dat geval mee. Vul regels zoveel mogelijk uit bij zowel de inleiding als de 
bodycopy en breek woorden zo min mogelijk af.

Handtekening of speels bijschrift in Licorice (Google font)
standaard bijschrift in een lichter lettertype dan de bodycopy
standaard bijschrift in een kleiner lettertype dan de body copy (mininaal 7 pt.)
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5. Tone of voice TAALGEBRUIK
We zijn bij Alpina zowel deskundig als persoonlijk. Daarom 
communiceren we beleefd en zonder turbotaal, zonder 
formeel of ouderwets over te komen. We gaan namelijk 
naast onze klanten staan, niet erboven. 

Dit betekent dat we jargon zoveel mogelijk achterwege 
laten of anders uitleggen (uitgezonderd richting professi-
onals). En dat we termen kiezen die ontzorgen in plaats 
van bangmaken of verwarren. 

Gebruik dus liever positieve termen zoals: veiligheid, 
goed geregeld, gerust leven, we zijn dichtbij. En voor-
kom daarmee teveel termen als gevaar, risico, onderver-
zekerd.

   Voorkom dat je per ongeluk onderverzekerd bent.
   We zorgen altijd voor een optimale dekking.

Vermijd daarnaast overbodige mededelingen en wollig 
taalgebruik: schrijven is schrappen! Communiceer zoveel 
mogelijk op taalniveau B1.

HUMOR
Humor past goed binnen onze tone of voice, bijvoorbeeld 
in de vorm van een woordspeling of leuke afbeelding. Dit 
moet alleen wel in het teken staan van de boodschap en 
onze identiteit. Humor moet daarnaast vanzelfsprekend 
respectvol en gepast zijn richting onze uiteenlopende 
doelgroepen; zeker geen zwarte humor.

Humor is relatief en wordt door iedereen ervaren vanuit 
diens eigen perspectief. Dus wil je humor gebruiken in een 
uiting? Spiegel dit dan altijd eerst bij meerdere collega’s of 
laat je voorstel checken via marketing@alpinagroup.com.
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5. Tone of voice ZINSOPBOUW
Schrijf zinnen qua opbouw zoveel mogelijk actief en 
direct van afzender tot lezer. Om #dekrachtvansamen 
te benadrukken hebben termen als wij of mijn team de 
voorkeur boven ik.

   Alpina heeft oog voor klanten.
   Bij Alpina hebben we oog voor jou als klant.

   Er wordt altijd op de kleine lettertjes gelet.
  Wij letten altijd op de kleine lettertjes voor je.

Wanneer we wel verwijzen naar Alpina, doen we dat als 
zijnde mannelijk:

 Alpina en zijn professionals...

TUTOYEREN
Zoals je in de pay-off al kon lezen, spreken we onze klan-
ten bij Alpina aan met je: dit past bij een eigentijdse on-
denerneming die graag dichtbij staat. Bovendien is het 
de manier waarop we tegen veruit de meeste van onze 
klanten 1-op-1 communiceren. 

Probeer teveel jij’en en jou’en echter te voorkomen als 
er geen nadruk nodig is. Dit maakt de taal onnodig hard.

   Jij kunt jouw document hier downloaden
   We hebben je document hier klaargezet

Op zoek naar meer informatie en voorbeelden van cor-
respondentie met een juiste tone-of-voice? Extern kun je 
deze opvragen via  marketing@alpinagroup.com. Intern 
vind je ze op intranet:

Klik hier
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Binnen de huisstijl van Alpina maken we graag gebruik 
van iconen: deze ogen niet alleen laagdrempelig en ei-
gentijds, maar zijn ook in elke taal begrijpelijk.

Voor veelgebruikte contactmogelijkheden en onze hoofd-
diensten zijn basissets voorhanden in diverse kleurstellin-
gen. Alle iconen in deze sets zijn eenvoudig van vorm en 
kleur, zodat ze in kleinformaat goed tot hun recht komen. 
Voor groter gebruik zijn grijze varianten beschikbaar.

Kies altijd een kleur die het pallet mooi aanvult. Voor meer 
informatie hierover, zie hoofdstuk 2.

BESCHIKBAARHEID
Extern kun je via marketing@alpinagroup.com de iconen-
sets opvragen. Intern vind je ze op intranet:

Klik hier

Ook als je nog een icoon mist, kun je bij Marketing terecht. 
In overleg zorgen we er dan voor dat het desbetreffende 
icoon wordt toegevoegd in de juiste stijl en daarna voor 
algemeen gebruik beschikbaar wordt gesteld.

6. Iconografie
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topberg outline

topberg volvlak tafelberg outlne

tafelberg volvlak

De huisstijl van Alpina krijgt voor een groot deel zijn her-
kenbaarheid door een consistent gebruik van vormtaal.

VIERKANT 
Geprinte DM’s, folders en brochures van Alpina zijn bij 
voorkeur vierkant en niet in een standaard DIN-formaat. 
Dit oogt zowel luxer als onderscheidend.

BERGEN 
Bergen zijn belangrijke blikvangers binnen onze huisstijl. 
Samen naar de top! Met name onderin een huisstijldrager 
komen bergen goed tot hun recht. Zo biedt een witte berg 
rechtonderin een fijne plek voor ons logo (zie onderaan 
deze pagina). 

Een berg staat in principe nooit alleen, maar vormt samen 
met een of twee andere bergen in wisselende kleuren een 
landschap met diverse hoogtes en vormen. Alpina Group 
maakt hierbij gebruik van bergen in volvlak, bij Alpina wis-
selen we deze echter graag af met bergen in outline. Je 
kunt de bergen omkleuren, spiegelen en schalen, maar 
hou de lijndikte gelijk en elegant dun.

BESCHIKBAARHEID
Extern kun je via marketing@alpinagroup.com de diverse 
bergen opvragen. Intern vind je ze op intranet:

Klik hier

7. Vormtaal
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8. Voorbeelden
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8. Voorbeelden
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8. Voorbeelden
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