TARIEVENLIJST SHCL

Producten & diensten

Tarieven

1
2
3
4
5
6

Gratis
Gratis
€ 7,70
€ 12,25
€ 12,10
€ 21,70

Raadplegen van archieven/zelf verrichten van onderzoek
Onderzoekaanwijzingen
Eenvoudig onderzoek t.b.v. reproducties, per kwartier*
Uitgebreid onderzoek en transcripties, per kwartier*
Afschriften en/of uittreksels uit doopregisters
Afschrift/ uittreksel/ gewaarmerkte kopie akte en andere
archiefbescheiden (excl. kopieerkosten)
7 Fotokopieën
In opdracht:
A-4 en folio per afdruk
A-3 per afdruk

€ 0,50
€ 0,60

Zelfbediening:
A-4 en folio per afdruk
A-3 per afdruk

€ 0,20
€ 0,30

Computerprints via laserprinter uit een database
A-4
A-3

€ 0,45
€ 0,90

8 Lichten en verzendklaar maken van archiefstukken, per half uur:

€ 15,40

(Verzendkosten heen en terug en premies voor verzekering zijn voor rekening
van de bruikleennemer)

9 Verzending per fax
Tarief per bladzijde A-4 excl. kosten van een fotokopie
(* = voor contribuanten van het SHCL eerste half uur gratis)

€ 3,50

Reproducties beeldmateriaal
prijs afdruk indien negatief of digitaal bestand voorhanden is
Formaat
Kleur en zwart/wit
10/11 x 15
€ 8,50
13 x 18
€ 9,75
15 x 20
€ 10,50
A4 (20,3 x 30,5)
€ 12,25

*Voor bestellingen uit de beeldbank zie onze website:

Scan per afbeelding (max.A4)
wegschrijven naar CD-Rom
CD-Rom (leeg)
Verzending per E-mail / image

DIGITAAL
€ 25,00
€ 0,30 per MB
€ 2,75
€ 25,00

www.shclimburg.nl

TIFF of JPEG

TIFF of JPEG

Auteursrecht. Voor beeldmateriaal waarop auteursrecht berust, is
de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het toestemming
vragen aan de houder van het auteursrecht.

Gebruiksvergoeding, levertijden en administratiekosten
gebruiksvergoeding:
op reproducties van archief- of beeldmateriaal, die niet voor eigen
gebruik zijn maar t.b.v. publicaties, is een gebruiksvergoeding
verschuldigd:
Oplage 0-50
Gratis
Oplage 51 t/m3000
€ 34,00
Oplage 3001 t/m 5000 € 45,00
Oplage > 5000
€ 68,00
Film / televisie / website € 68,00

Tentoonstelling:
< 1 maand
€ 45,50
1-2 maanden € 68,00
> 2 maanden € 79,00

levertijd: gemidd. 5 werkdagen. Bij spoedbehandeling wordt het
bedrag met 100% verhoogd. Alleen ná volledige betaling wordt het
beeldmateriaal verstuurd / overhandigd.
administratiekosten:
bij alle opdrachten onder de € 100,00 worden administratiekosten á
€ 6,00 in rekening gebracht, tenzij contante betaling plaatsvindt

laatste wijziging: november 2015

