
Huisstijl
Richtlijnen vormelementen  
2017 versie 2.0



22

Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio Inleiding
Wie zijn wij?
NTR is de publieke omroep die 
 Nederlanders wijzer maakt en hun 
leven verrijkt. Een omroep van en 
voor nieuwsgierige  mensen. Een 
omroep die ongebonden,  mensen 
ondersteunt in hun ambitie van een 
levenlang leren. Een omroep die 
 duiding geeft.

 Klik hier voor de link naar ons 
 introductiefilmpje

Hoe zijn wij?
Onze identiteit komt tot uitdrukking 
in ons beeldmerk – NTR dubbele punt 
– maar ook in het gebruik van het 
‘label’, letterfonts en stramienen. De 
afspraken voor het gebruik van deze 
elementen vind je in dit manual.

Deze manual
We hebben geprobeerd deze manual 
zo praktisch mogelijk te maken, waar 
mogelijk verwijzen we naar direct 
bruikbare, digitale componenten.  
Heb je suggesties voor verbeteringen, 
neem dan contact met ons op; 
 bovendien zijn we natuurlijk geïnte
resseerd in je ervaringen met onze 
huisstijl.

 Klik hier voor de link naar de  afdeling 
Marketing & Communicatie

http://ntr.nl/site/tekst/over-ntr/8#content
http://ntr.nl/site/tekst/over-ntr/8#content
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01.1 Logo

Het logo met de dubbele punt
Ons beeldmerk is de belangrijkste uiting van onze iden
titeit. NTR dubbele punt. Wij hebben veel te zeggen en te 
laten zien. De dubbele punt geeft aan dat wij staan voor 
een pluriforme inhoud. Voor verdieping en verrijking, voor 
duiding en verrassing, voor ontwik keling en persoonlijke 
groei. En uiteraard voor de programma’s die wij maken. 

Logo’s in zwart en wit
Het logo is in het zwart en wit beschikbaar. Er worden 
geen grijstinten in het logo gebruikt.
In de digitale bestanden is een minimale witruimte rond de 
logo’s gedefinieerd.

Toepassingen zwart + wit logo
Binnen NTR-uitingen
 in combinatie met kleurenafbeeldingen

Buiten de NTR
 in combinatie met andere logo’s (bv bij partnerships). 
 het zwarte logo heeft de voorkeur. Indien de leesbaar

heid in het gedrang komt, bijvoorbeeld bij gebruik op 
beeld of kleur, kan het witte logo worden gebruikt.

 Klik hier om de zwart/wit logo’s te downloaden
 Ga naar voorbeeldpagina gebruik logo’s

Logo wit

Logo zwart

01.1 Logo 

Het logo met de dubbele punt
Ons beeldmerk is de belangrijkste uiting van onze 
identiteit. NTR dubbele punt. Wij hebben veel te zeggen 
en te laten zien. De dubbele punt geeft aan dat wij 
staan voor een pluriforme inhoud. Voor verdieping  
en verrijking, voor duiding en verrassing, voor ont
wikkeling en persoonlijke groei. En uiteraard voor de 
programma’s die wij maken.

Logo’s in zwart en wit
Het logo is in het zwart en wit beschikbaar.  
Er worden geen grijstinten in het logo gebruikt.
In de digitale bestanden is een minimale witruimte rond 
de logo’s gedefinieerd.

Toepassingen zwart + wit logo
Binnen NTRuitingen
 in combinatie met kleurenafbeeldingen

Buiten de NTR
 in combinatie met andere logo’s (bv bij partnerships).
 het zwarte logo heeft de voorkeur. Indien de 

 leesbaarheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld bij 
gebruik op beeld of kleur, kan het witte logo worden 
gebruikt.

 Klik hier om de zwart/wit logo’s te downloaden

http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12


5

01.2 Logo’s in kleur

Logo in kleur
De Logo’s zijn in kleur in 10 varianten beschikbaar. 

Toepassingen
Binnen NTR-uitingen
 op huisstijluitingen waar geen kleurenbeeld wordt 

gebruikt > briefpapieren, visitekaartjes, enveloppen, 
headers op websites van NTR, ed

 Op verzoek bij de Afdeling Marketing & communicatie 
beschikbaar

Buiten de NTR
 deze kleurenlogo’s worden NIET buiten NTRmiddelen 

toegepast

Logo a

Logo b

Logo c

Logo d

Logo f

Logo g

Logo h

Logo i

Logo e Logo j

01.2 Logo’s in kleur 

Logo in kleur
De Logo’s zijn in kleur in 10 varianten beschikbaar.

Toepassingen
Binnen NTRuitingen
 op huisstijluitingen waar geen kleurenbeeld wordt 

gebruikt > briefpapieren, visitekaartjes, enveloppen, 
headers op websites van NTR, ed

 Op verzoek bij de Afdeling Marketing & communicatie 
beschikbaar

Buiten de NTR
 deze kleurenlogo’s worden NIET buiten NTRmiddelen 

toegepast
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 01.3 Logo Schooltv

Logo in kleur
De Schooltvlogo’s zijn in zes  
kleur varianten  beschikbaar.  
Er is één zwartwit versie.

 Klik hier om de logo’s te downloaden

logo A
CMYK: C73 M13 Y0 K0
RGB: R0 G169 B226
HEX: #00A9E2

logo B
CMYK: C0 M40 Y100 K0
RGB: R255 G148 B0
HEX: #E19400

logo C
CMYK: C0 M100 Y40 K0
RGB: R255 G45 B84
HEX: #FF2D54

logo D
CMYK: C5 M14 Y100 K0
RGB: R255 G204 B0
HEX: #FFCC00

logo E
CMYK: C45 M5 Y100 K0
RGB: R162 G190 B27
HEX: #A2BE1B

logo F
CMYK: C5 M100 Y0 K0
RGB: R223 G0 B125
HEX: #DF007D

logo G
CMYK: C0 M0 Y0 K80
RGB: R86 G86 B86
HEX: #565656

http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12
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Logo in kleur
ALLEEN binnen corporate NTR uitingen, 
ter vervanging van een kleurenfoto:
voorbeeld: geveldoek, correspondentiedrukwerk, web

Logo zwart
in NTR-uitingen
 in combinatie met een kleurenfoto
- voorbeeld: advertenties, affiches

in externe NTR-uitingen
 in combinatie met andere logo’s 

01.4 Ge-bruik logo
Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................................. ................................................. .................................................

Logo in kleur

Logo in zwart/wit

..........................................................................................................................................................................................

..............................................................

............................................................................................................................

Bezoekadres
Sumatralaan 55
1217 GP Hilversum

Postadres
Postbus 1950 
1200 BZ Hilversum

T 035 677 14 00
F 035 677 14 09
E info@ntr.nl
I www.ntr.nl

Hierbij brengen wij u onderstaand bedrag in rekening inzake:

Omschrijving    BTW %  Bedrag

Licenties 1/1 t/m 30/04/2010     6 % € 1.300,00

 Totaalbedrag excl. BTW     € 1.300,00

 Totaal BTW-bedrag     € 0,00

 Totaal     € 1.300,00

Wij verzoeken u het bovenstaande bedrag voor 09-06-2010 te voldoen onder vermelding 

van klantnummer 101 en factuurnummer 34/5673

IBAN: NL28BNGH0285101668, Swiftcode: BNGHNL2G

Levering geschiedtvolgens algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd onder nummer 32058909 bij KvK te Amersfoort. Onze algemene voorwaarden zijn 
ook te downloaden van internet (www.ntr.nl) of telefonisch op te vragen op het  in de aanhef van dit schrijven vermelde telefoonnummer.

Afdeling debiteuren crediteuren

Marlies de Bruin

T 012 235 72 06

E Marlies.de.Bruijn@ntr.nl

factuur

Klantnummer

101

Factuurnummer

34/5673

Vara-omroep 

Publieks- en ledenservice

Goosje van den Heuvel

Postbus 175

1200 AD Hilversum

Banknummer

4736.74.181

BTW-nummer

NL0010.59.415.B01

Factuurdatum

17-06-2011

Kvk nummer

320 640146

Voor de opera 
liefhebber
Opera Maand

Vanaf 5 december, 
13.00 uur, NL2
Traditiegetrouw is december 
de maand waarin de NTR 
diverse opera’s in haar 
program mering opneemt. Met 
gesprekken, interviews en een 
kijkje achter de schermen, 
gepresenteerd door Dieuwertje 
Blok. 5 dec. Romeo & Juliette, 
12 dec. Der fliegende Hollander, 
19 dec. La Fanciulla del west, 
25 & 26 dec. Les Troyens
www.ntr.nl/ntrpodium

Voor de culinaire 
liefhebber
Mangiare!!

Vanaf vrijdag 10 september, 
eens per maand, 19.00 uur, 
Radio 1
Een radioprogramma om je 
vingers bij af te likken! Petra 
Possel (Kunststof Radio) praat 
met bijzondere gasten uit de 
wereld van eten & koken over 
hun vak. Met vaste rubrieken 
zoals ‘Chris Bajema kookt bij 
de mensen thuis’, de 

kookboekenrubriek van Jonah 
Freud en het ‘Vergelijkend 
Warenonderzoek’.
www.radiomangiare.nl

Voor de jazz & 
soul liefhebber
Mijke’s Middag: Radio 6 on 
stage

Elke vrijdagmiddag, 16.00 uur
Live soul en jazz vanuit club 
Panama te Amsterdam. Met 
optredens van (inter)nationale 
topacts, jammende muzikan
ten en interviews door 
presentatrice Mijke van Wijk. 
Publiek is gratis welkom. 
Verwacht: o.a. Michiel Borstlap, 
The Jazzinvaders en 
saxofonist Rolf Delfos!
www.radio6.nl

Winfried draait door
Vanaf maandag 6 september 
op Radio 6
Winfried Baijens presenteert 
iedere werkdag (14.0016.00 
uur) en iedere zondagavond 
(20.0021.00 uur) het nieuwe 
programma Winfried Draait 
Door. Met daarin de beste soul 
en jazz, aandacht voor nieuw 
Nederlands talent, de mooiste 
verhalen bij de betere muziek 

en onderdelen als De Afgelikte 
Boterham, De Tourbus, Who 
Sampled, Je Had Er Bij Moeten 
Zijn en Deelder Draait Door.

NTR Wereldsnaren
Vanaf dinsdag 5 oktober, 
23.00 uur op Radio 6 Live
Bijzondere concerten uit  
verre landen, waarin traditie, 
vernieuwing en nieuwe muziek 
bij elkaar komen. Met o.a. 
Sinopoulos uit Griekenland, 
Braziliaanse muziek van de 
grote componist/pianist 
Egberto Gismonti, traditionele 
en moderne Tunesische  
muziek met de Arabische luit 
van Sofiane Negra en de 
Colombiaanse virtuositeit van 
Trio Palos y Cuerdas.

Steve Vai Festival in 
Groningen

December 2010, maandag, 
23.00 uur op Radio 6 Live
Het Groningse componisten
festival bestaat tien jaar en 
het is de organisatoren gelukt 
om ’s werelds meest spraak
makende gitarist en componist 
naar Groningen te halen. De 
Paganini van de rockgitaar: 
Steve Vai. Radio 6 Live maakt 
opnames, die in december 
worden uitgezonden.

www.ntr.nl
Publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur

kunst & 
cultuur  
hoogte- 
punten 
2010/2011

Logo in kleur Logo op presentatiekaart

Logo in zwart/wit

Ronald Koeman  
in College Tour
Vrijdag 20 februari | 20.25 uur | NPO 3
Opname bijwonen op dinsdag 17 februari in 
Rotterdam? Meld je aan via   ntr.nl/collegetour

01.4 Ge-bruik logo 

Logo in kleur
ALLEEN binnen corporate NTR uitingen, ter vervanging 
van een kleurenfoto.
Voorbeeld: geveldoek, correspondentiedrukwerk, web

Logo zwart
in NTRuitingen
 in combinatie met een kleurenfoto
- voorbeeld: advertenties, affiches

in externe NTRuitingen
 in combinatie met andere logo’s
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We willen graag zo helder en eenduidig mogelijk 
communiceren wat NTR is, en waar zij voor staat. 
Alleen zo kan het NTRlogo het kwaliteitsmerk worden wat 
we voor ogen hebben.
Bijgaande voorbeelden zijn dan ook niet wenselijk.

01.5 Mis-bruik

Logo versmallen

Logo draaien

Logo aflopend gebruiken

Logo in bijv. ovale vorm plaatsen

Logo met een te klein kleurcontrast t.o.v. achtergrand

Logo met willekeurig beeld opvullen Logo niet in grijstinten

Richtlijnen vormelementen 
maart 2011

Huisstijl

de publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur

Gekleurd logo in foto plaatsen

8
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03.1 Typografie

Onze huisstijlletter > CP_Company
Wezenlijk in onze huisstijl is het gebruik van het letter
type CP_company. Een moderne schreefloze letter die het 
midden houdt tussen een Helvetica en een OCRletter, 
maar met afgeleide rondingen van een 17e eeuwse 
schreefletter.
Het lettertype is speciaal gehint voor het gebruik op beeld
schermen. Dit lettertype heeft dezelfde xhoogte als ons 
logo en sluit daarom naadloos aan. De hoge contrasten 
tussen de Light en Blackversies benutten we graag in de 
layouts van onze uitingen.

Ongebruikelijke vormen in de CP_company
 PostHelvetica
 OCR technologie
 17e eeuwse schreef

Toepassingen
Alle externe uitingen van NTR; print, idents, 
onder titelingen, web 

Font aanschaffen
 Het letterfont CP Company is verkrijgbaar via de afdeling 

Marketing & Communicatie

Nieuwsuur & Focus 

Kloot∑ijk aan Zee

Quizzen op z’n Spaans

Hoe?Zo!.

CP_Company_Light

CP_Company_Regular

CP_Company_Bold

CP_Company_Black

[3–17 NOVEMBER 2010]

& 2–7 July 2011  

02.1 Typografie	

De Wilde Keuken
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 

S
cè

n
e 

u
it

 D
as

 W
ad

 (
K

O
R

T!
 2

01
4)

Kijk KORT!
NTR, de omroep van KORT!, 
is mediapartner van Go Short.
Kijk op  ntr.nl/kort 

02.2 Typografie	
toegepast

Kop 
De CPCompanyTTBold (kan 
gecombineerd worden met 
de Light versie)

Bodytekst 
CPCompanyTTLight

URL
CPCompanyTTBold (altijd in 
een zwart blokje)
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
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(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 
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04.3 Dubbele punt

Gebruik
De dubbele punt is eigenlijk een verkorte schrijfwijze van 
ons logo. We gebruiken de dubbele punt als ‘branding’ 
voor advertenties, affiches, omslagen etc. Op middelen 
waar geen/lastig plek is voor een heel logo (bv een Favicon) 
of op plekken waar het toepassen van het logo erg obli
gaat wordt: koffiebekers, T-shirts etc

De dubbele punt heeft dezelfde verhoudingen als die in  
het logo. We plaatsen de punten altijd nadrukkelijk  
gecentreerd.

Afgeleid van de dubbele punt zijn de ‘stippellijnen’ binnen 
de typografie: 3 dubbel, dubbel of enkel. Hiermee kunnen 
we meer hierarchie binnen redactionele inhoud geven.

North Sea Jazz
Sylvana Simons doet life verslag op 
Radio 6, Nederland 3 en Cultura24 www.radio6.nl

Favicon

03.1 Communicatie

Om de NTR in de markt te zetten, maken we gebruik van 
diverse print en onlinecommunicatiemiddelen.
Niet alleen om bekendheid te geven aan de omroep als 
geheel, maar ook voor de  programma’s die we maken en 
voor diverse culturele evenementen die we ondersteunen.

Dubbele punt 
In feite is het een verkorte schrijfwijze van ons logo.  
We gebruiken de dubbele punt als ‘branding’ voor  
advertenties, affiches, brochures etc.  

Label 
De dubbele punt wordt in onze communicatieuitingen  
zo veel mogelijk gebruikt in combinatie met het label. 
De dubbele punt kan links of rechts van de tekst(en)  
worden gepositioneerd.

Het label heeft altijd éénzijdig afgeronde hoeken en is in 
de basis 70% zwart. In InDesign termen: het vlak is gevuld 
met zwart, heeft het effect ‘vermenigvuldigen’ met een 
dekking van 70%.
Als we vinden dat dit niet ‘goed werkt’ (in het geval van 
een te donkere of te egale achtergrond) dan kan een kleur 
toegepast worden.

MetMichiel
De fijnste classics en het beste van  
nu. Bij Michiel Veenstra op NPO 3FM   
 metmichiel.nl
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 

NTR op NFF
Met openingsfi lm De Bende van Oss en 
9 premières van speelfi lms, korte fi lms 
en documentaires.  ntr.nl 

03.2 Advertenties

Sinterklaas 
op televisie
Vanaf dinsdag 11 november om 18.00 uur 
 dagelijks Het Sinterklaasjournaal. Bij de 
NTR op NPO Zapp. sinterklaasjournaal.nl

De Intocht van Sinterklaas 

Zaterdag 15 november, 12.00 uur, NPO Zapp 

Het label kan – afhankelijk van de gebruikte 
afbeelding – op verschillende posities in de 
advertentie geplaatst worden.
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 03.3 Brochures

Uiteraard zijn we er bij gebaat onze informatie 
zo eenduidig en herkenbaar mogelijk aan onze 
ontvangers over te brengen.

Daarom zijn er duidelijke regels voor de layout 
van folders en brochures gemaakt.  

 Op verzoek bij de Afdeling Marketing & 
communicatie beschikbaar

Opleidings-
programma
Trainingen en workshops
20142015

2014-2015



22

Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 03.5 Internet

De site van de NTR is fris, overzichtelijk en actueel. 
We presenteren wat we maken, waarom en voor wie.
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04.4 
Correspondentie

Huisstijldrukwerk 
Huisstijldrukwerk wordt intern aangestuurd bij een 
aantal preferred suppliers.
Kleurenlogo’s worden at random toegepast, papier 
soorten liggen echter vast.

Meer weten, of een bestelling plaatsen? 
 Neem contact op met de afdeling Marketing & 
Communicatie

Sjablonen
Bij de huisstijl hoort een uitgebreide set met Word
sjablonen voor briefpapier, facturen en allerhande 
formulieren.
Er is een flexibel stramien met instructies voor handen  
om allerhande formulieren op door te ontwikkelen.
Dat scheelt tijd, bovendien zal de ontvanger de  
eenvormigheid van het middel waarderen.

Meer weten, of stramien aanvragen.
 Neem contact op met de afdeling Marketing & 
Communicatie

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................................. ................................................. .................................................

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................................. ................................................. .................................................

..........................................................................................................................................................................................

..............................................................

............................................................................................................................

Bezoekadres
Sumatralaan 55
1217 GP Hilversum

Postadres
Postbus 1950 
1200 BZ Hilversum

T 035 677 14 00
F 035 677 14 09
E info@ntr.nl
I www.ntr.nl

Beste Goosje,

Gait duip ex eugait wisi tat num iure feumsan ullum et lortio exerius tincidu ipsusto eraesed 

dipsust incincilis alis aliquam amconsequat. Vel exer adionse enibh et ipit volestrud miniam 

nonulluptat wis adio dionsequis essi.

Secte faccum velenit vero consectet incidui siscin henisse facidunt alit doloreet, vullan henibh 

et veliquis del utem quis nullan heniam, vulput luptat ver susciduis nim quisisisi.

Tin utpate do con henim dolum quat lam, vulputa tummodip etuer aut wismolorem verillum 

vel eumsan vulput inibh euis adit la feugiam consequam, vel in utpate eniam augue doluptat, 

quat praestio ea core dipisim nisis at. Duis ad ex eummy nullumsan hent duis dip et prat. 

Ulputpat digniam diamet enibh eu facilla feuis exer sisisis aliquisi ex ea auguer sit lore mod 

min henit, consecte vel estie feummy nulland ipismolor inisi.

Iriure feuis nonsequiscin hent nostincip eniam ad dolortiscil deliquis augiatem duipit aute 

doluptat iuscill aortie dignismod magniam conulla ndigna facillaoreet acip ex ex eugiat, se 

eumsandigna feu faccumsandre tationsequip et, velestis nulput lor aliquat.

Vulpute tueraes eniamet adignibh eummod exercid uismolore conulputem ad tat do elenisl ut 

doluptat.

Idunt lorpero consed min utpat alis ad dipit erat. Oreetue rcidunt ad eugiat, quatet, sequat. Ut 

la ad dui bla ad ming ex elit ex et velesti onumsan hendre dolore veliqui ero dolore ea cor at 

inciduisisi.

Met vriendelijke groet,

Marlies de Bruijn,

applicatiebeheerder

Afdeling Communicatie en Marketing

Marlies de Bruin

T 012 235 72 06

E Madeleine.van.Lieshout@nps.nl 

F 012 257 31 08

Uw brief van

18-05-2010

Ons kenmerk

34/5678

Onderwerp

Naamswijziging van de drie omroepen naar ntr

Datum

12-09-2010

Vara-omroep 

Publieks- en ledenservice

Goosje van den Heuvel

Postbus 175

1200 AD Hilversum

Uw kenmerk

2009.0571/DSB

Bijlage(n)

-

Vanaf 1 september: NPS + TeLeAc + RVU = NTR
Publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................................. ................................................. .................................................

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................................. ................................................. .................................................

Marketing & Communicatie

E Communicatie@ntr.nl 

T 035 677 41 30

ntr.nl/pers

Bezoekadres

Sumatralaan 49

1217 GP Hilversum

Postadres

Postbus 29000 

1202 MA Hilversum

T 035 677 41 30

F 035 677 49 59

www.ntr.nl

Publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur

Briefpapier Achterkant briefpapier

Visitekaartje

Enveloppen

Adresstickers

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................... ................................... ...................................

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................... ................................... ...................................

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................... ................................... ...................................

Postadres 
Postbus 29000
1202 MA Hilversum
 ................................... ................................... ...................................

Bezoekadres
Sumatralaan 55
1217 GP Hilversum

Postadres
Postbus 1950 
1200 BZ Hilversum

T 035 677 14 00
F 035 677 14 09
E info@ntr.nl
I www.ntr.nl

..........................................................................................................................................................................................

..............................................................

callsheet

Telefoon productie

Programma   Aflevering

Crew Naam  Telefoonnummer  Call

projectleider

regisseur

regie-prodass.

producer

cameraman

geluidsman

belichter

make-up

kleding

set-dresser

Cast  Rol   Call On loc  Grime Kleding

(naam en evt.telnr.)     (tijd) (nummer)  (tijd) (tijd)

     13.00

Figuratie  Scene nr.   Call On loc  Grime Kleding

(naam of aantal)     (tijd) (nummer)  (tijd) (tijd)

Draaischema  Tijd  Scenes

Loc 1  van tot 

Loc 2  van tot

Lunch op locatie Loc nummer   om ca.   uur aantal personen

Verwachte eindtijd draaidag  ca.    uur 

Callsheet

03.6 
 Correspondentie

 Neem contact op met de afdeling Marketing & 
Communicatie

 Neem contact op met de afdeling Marketing & 
Communicatie

Naam
Functie 

e  mail@ntr.nl
t 035 677 93 33
m 06 291 445 67
 @twitter

NTR Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum
Postbus 29000, 1202 MA Hilversum

Briefpapier

Enveloppen

Callsheet

With Compliments kaarten

Visitekaartjes
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 

21

08.1 Televisie 

Televisie
Elk programma heeft een ‘openerident’ voor het 
programma en een ‘sluiterident’ na het programma. 
De idents zijn verdeeld in 4 domeinen + jeugd 
1. informatie
2. educatie
3. cultuur
4. schooltv (primair en voortgezet)
5. jeugd

Ieder domein heeft een eigen set ‘openers’ en ‘sluiters’. 
De audio blijft voor alle idents hetzelfde. Ieder programma 
behoort tot een van te voren door NTR vastgesteld domein 
óf valt onder jeugd.

Naamtitels en aftitelingen zijn voor alle programma’s 
gelijk. Het gebruikte lettertype is de CPCompany (Bold en 
Regular).

Het vormgevingspakket is beschikbaar in 4:3, 16:9 en HD.

 NTR heeft kant-en-klare vormgevingselementen op 
servers staan met aparte manuals voor Avid en FCP. 
Neem contact op met communicatie  
(Menno Winterwerp)

 Klik hier om de televisie-manuals (pdf) te downloaden
 Klik hier om de korte uitlegclip te bekijken
 Klik hier om voorbeeldclips van de huisstijl te bekijken 

04.1 Televisie

In de ‘sluiter’ zit de payoff van de NTR verwerkt:  

speciaal voor iedereen. Van de ‘opener’ en de ‘sluiter’ 

zijn  meerdere kleurvarianten beschikbaar, waar 

 programmamakers de vrije keuze in hebben. 
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08.1 Televisie 

Televisie
Elk programma heeft een ‘openerident’ voor het 
programma en een ‘sluiterident’ na het programma. 
De idents zijn verdeeld in 4 domeinen + jeugd 
1. informatie
2. educatie
3. cultuur
4. schooltv (primair en voortgezet)
5. jeugd

Ieder domein heeft een eigen set ‘openers’ en ‘sluiters’. 
De audio blijft voor alle idents hetzelfde. Ieder programma 
behoort tot een van te voren door NTR vastgesteld domein 
óf valt onder jeugd.

Naamtitels en aftitelingen zijn voor alle programma’s 
gelijk. Het gebruikte lettertype is de CPCompany (Bold en 
Regular).

Het vormgevingspakket is beschikbaar in 4:3, 16:9 en HD.

 NTR heeft kant-en-klare vormgevingselementen op 
servers staan met aparte manuals voor Avid en FCP. 
Neem contact op met communicatie  
(Menno Winterwerp)

 Klik hier om de televisie-manuals (pdf) te downloaden
 Klik hier om de korte uitlegclip te bekijken
 Klik hier om voorbeeldclips van de huisstijl te bekijken 

Neem contact op met de afdeling marketing en 
communicatie (Mark Edo Mulder).

 NTR heeft kant-en-klare vormgevingselementen op 
servers staan met aparte manuals voor Avid en FCP. 
Neem contact op met de afdeling marketing en  
communicatie (Ilona van de Grift).

 Klik hier om de televisie-manuals (pdf) te downloaden

 Klik hier om de korte uitlegclip te bekijken

 Klik hier om voorbeeldclips van de huisstijl te bekijken

http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12
http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12
http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 04.2 Radio

payoff

 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHZ)

http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12
http://www.ntr.nl/site/tekst/Huisstijl-NTR/12
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Radio
voor radio is een soundlogo ontworpen. Hiervoor zijn twee 
sets beschikbaar: met en zonder voiceover.
We werken met een vaste NTRstem.
Het soundlogo bestaat uit een ‘knip’ en een ‘swoosh’, al of 
niet aangevuld met de ‘gitaarroffel’.
 Klik hier om de soundlogo’s te downloaden  
(waf 44.1 en 48 kHz)

08.2 Radio 05.1 Contact

Marketing & Communicatie
Telefoon 088 779 90 91

 communicatie@ntr.nl

Contactpersonen
voor print

Bernadette Mastboom 

Medewerker Promotie & Traffic

Telefoon 088 799 90 91

bernadette.mastboom@ntr.nl

voor televisie 

Ilona van de Grift

Content coördinator social media / promo’s / 
trailers / compilaties

Telefoon 088 779 90 99

 06 53 84 36 56

 ilona.van.de.grift@ntr.nl

mailto:communicatie%40ntr.nl?subject=
mailto:bernadette.mastboom%40ntr.nl?subject=
mailto:ilona.van.de.grift%40ntr.nl?subject=

