Koningsdag logo
gebruik door derden
Koningsdag Maastricht 2020

Koningsdag maakt creativiteit los bij veel mensen. In buurten, op pleinen en straten ontstaan lokale feestjes binnen het grote
feest. Om alle individuen, initiatieven en organisaties te helpen de verbinding en feestelijkheid te versterken, bieden we een
speciaal logo: een beeldmerk waarmee elk lokaal feestje en iedere poster, flyer of evenement versierd kan worden. Dit logo is een
vereenvoudigde afgeleide vorm van het Koningsdag 2020-logo. Het logo is uitsluitend beschikbaar in een vierkante uitvoering,
in mono: een wit logo op een rode, zwarte of oranje achtergrond.

Plaatsing logo
Het logo mag door derden geplaatst worden op uitingen die gelieerd zijn aan Koningsdag 2020.
Gebruik het vooral als doel om de verbinding rondom Koningsdag uit te dragen.
Gebruik het alleen voor niet-commerciële doeleinden! Een winstoogmerk of toe-eigening past niet in deze gedachte: zet de
verbinding en verhoging van de feestvreugde voorop. Laat het logo zoals deze bedoeld is; als het in een ander logo wordt
verwerkt (of delen ervan) dan verliest het aan (zeggings)kracht.Gebruik het logo zoals het bedoeld is, zonder wijzigingen aan
te brengen in de vorm, kleurencombinaties en lettertypen. Het spreekt misschien voor zich, maar houd het smaakvol, legaal
en feestelijk: breng geen (reputatie) schade toe aan andere mensen of organisaties met gebruik van het logo, in dat geval
vragen we je het gebruik aan te passen of te staken.

Beschikbaarheid en rechten Koningsdag logo
Uiteindelijk berust auteurs- en beeldrecht bij de makers van de huisstijl en de opdrachtgever, Maastricht Marketing. Gebruik je het
logo uit deze handleiding dan ga je akkoord met de spelregels in dit document. Lees deze dus eerst goed door!

Gebruik jij het logo?
Neem dan contact op via info@maastricht-marketing.nl. Hier houden we een overzicht bij van het gebruik van het logo.

Zelf verantwoordelijk
Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je het logo gebruikt voor je eigen doeleinden.
Maastricht Marketing en de Gemeente Maastricht zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend
uit jouw toepassing van het logo.

Download het logo via deze link
https://www.dropbox.com/sh/rz32bv14a2m68nr/AACg5vhP5uNFQd_qqwhY97kQa?dl=0
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Contact
Maastricht Marketing
Werkgroep Koningsdag 2020
Bezoekadres
Kleine Staat 1
6211 ED Maastricht
T + 31 (0)43 328 08 36
info@maastricht-marketing.nl
www.koningsdagmaastricht2020.nl

