Ideeën- en klachtenformulier dienstverlening

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Idee / Klacht *

Ik heb hierover op

___________________________________________________________

(datum)

gesproken met
archiefmedewerker

___________________________________________________________

(naam)

Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Versie juni 2007

Handtekening

Wat kunt u van ons verwachten?
Het Regionaal Archief Leiden vindt het belangrijk dat de dienstverlening van goede kwaliteit is.
Om die kwaliteit te waarborgen en u duidelijk te maken wat u van ons kunt verwachten, hanteren wij
een Handvest Dienstverlening.
De servicenormen van dit handvest zijn gebaseerd op basisnormen die zijn vastgesteld door de
landelijke koepel van cultureel erfgoed beherende instellingen: Erfgoed Nederland, voorheen DIVA
(zie www.erfgoedactueel.nl, en www.divakoepel.nl)
De huisregels liggen vast in het Reglement Dienstverlening, waarin de rechten en plichten van
bezoekers en gebruikers van onze archieven en collecties zijn opgenomen.
Het Handvest en het Reglement Dienstverlening worden u bij uw eerste bezoek aan het archief ter
hand gesteld, staan op onze website www.leidenarchief.nl en liggen ter inzage.

Denkt u dat het beter kan?
Wij doen ons uiterste best de beloofde service te bieden. Als dat onverhoopt niet lukt, worden de
bezoekers en gebruikers van onze archieven en collecties hiervan op de hoogte gesteld. Mochten
er klachten zijn, dan kunt u die aan ons kenbaar maken. Maar ook voor uw wensen en ideeën ter
verbetering van onze dienstverlening staan wij open.
U kunt uw ideeën en klachten bespreken met de studiezaalmedewerker of het hoofd Publiekszaken,
of schriftelijk weergeven op de keerzijde van dit formulier, dat ook te vinden is op onze website
Wij verzoeken u dit formulier zo compleet en duidelijk mogelijk in te vullen; alleen compleet
ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Het formulier kunt u deponeren in de ideeën– en klachtenbus bij de garderobe, of opsturen aan
Regionaal Archief Leiden t.a.v. de directie, Postbus 16113, 2301 GC Leiden, of per email:
info@leidenarchief.nl

Afhandeling klachten
Wanneer het een klacht betreft, zal de archivaris altijd schriftelijk reageren en als dat nodig is, u de
verdere procedure laten weten. Vergeet dus niet duidelijk uw naam en adres in te vullen. Bent u het
niet eens met deze beslissing dan kunt u in beroep gaan bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Leiden.
Op de website van de gemeente Leiden www.leiden.nl vindt u meer informatie over de
klachtenprocedure.

