TARIEVENOVERZICHT 2019

DIENSTEN STUDIEZAAL
Scan - zelfbediening
van microfilm/microfiche
van archiefstuk (t/m A2) 1
van beeldmateriaal (t/m A2) 2

USB-stick 2 GB

gratis
gratis
gratis

¤ 5,00

Fotokopieën – zelfbediening
A4 en folio
A3

¤ 0,20 per afdruk
¤ 0,30 per afdruk

Readerprints (van microfilm/microfiche) – zelfbediening
A4
A3

¤ 0,80 per afdruk
¤ 1,20 per afdruk

ONLINE DIENSTEN
Scan – maatwerk 3
van microfilm/microfiche
van archiefstuk (t/m A2) 1
van beeldmateriaal (t/m A2) 2
van bouwtekening (t/m A1)
van bouwtekening (> A1)
hoge kwaliteit scan (+300 dpi) van negatief of contactafdruk (t/m A3)

Afschriften/uittreksel
van burgerlijke stand
van andere authentieke akte

Uitgebreid onderzoek en transcripties (‘zoekopdracht’)

1

¤ 10,00 per kwartier
¤ 10,00 per kwartier
¤ 10,00 per kwartier
¤ 7,50 per tekening
¤ 10,00 per kwartier 4
¤ 10,00 per kwartier

¤ 13,40 per akte of set bijlagen
¤ 23,60

¤ 15,00 per kwartier (max. 1 uur)

Er mogen enkel scans gemaakt worden van archieven in redelijke materiële staat, waarop geen wettelijke
beperkingen rusten. Dit wordt beoordeeld door onze medewerkers.
2
Mits auteursrecht dit toelaat.
3
Wij brengen geen stuksprijzen maar tijdseenheden (onderzoekskosten) in rekening. Afhankelijk van de bron moet u
rekenen op 20-30 scans per 15 minuten. Bij alle maatwerkopdrachten ontvangt u op voorhand een kostenindicatie
met betaalinstructies. Indien een opdracht te omvangrijk is wordt deze door ons in overleg mogelijk uitbesteed, in
dat geval gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.
4
Mogelijk wordt dit door ons uitbesteed. Dan gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.
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OVERIGE DIENSTEN
Medewerking aan tentoonstellingen
Bruikleen van archivalia (max. drie maanden)
In- en uitlijsten object (50 cm x 35 cm)
In- en uitlijsten object (50 cm x 70 cm)
In- en uitlijsten object (70 cm x 100 cm)
Andere werkzaamheden aan exposities

¤ 57,50 per object
¤ 20,00 (incl. materiaalkosten)
¤ 25,00 (incl. materiaalkosten)
¤ 30,00 (incl. materiaalkosten)
¤ 15,00 per kwartier (excl. eventuele
materiaalkosten)

¤ 80,00

Rondleiding door het gebouw (max. 20 personen, max. 1,5 uur)

Huur ruimten
Auditorium
Sterre der Zee-kapel
Conferentiekamer
Koffiekamer

¤ 225,00 per dagdeel
¤ 125,00 per dagdeel
¤ 50,00 per dagdeel
¤ 90,00 per dagdeel

Huur (audiovisuele) apparatuur
Laptop
Beamer
Handbeamer
Los scherm
Geluidsinstallatie klein
Microfoon op standaard
Katheder
Flipover
Statafel met rok

Cursussen en lezingen

Adviezen conservering en restauratie

Verpakkingskosten

Verzendkosten

¤ 95,00
¤ 95,00
¤ 45,00
¤ 15,00
¤ 30,00
¤ 15,00
¤ 32,50
¤ 15,00
¤ 12,50

Op aanvraag

¤ 15,00 per kwartier 6

per eenheid, variabel

TPG tarieven

5

Verzendkosten heen en terug + premies voor verzekering zijn voor rekening van de bruiklener.
De genoemde kosten zijn onderzoekskosten, exclusief eventuele reistijd en gemaakte materiaal-, reis- en
verblijfkosten.
6

Bovenstaande tarieven voor onze eigen en de uitbestede producten en diensten, vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, zijn met ingang van 1 januari 2019 van kracht.
De prijzen zijn inclusief BTW, maar verpakkingskosten en verzendkosten zijn niet inbegrepen.
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