
OVEREENKOMST VOOR INZAGEVERLENING 

De eerste ondergetekende, mevrouw drs. A.H. Netiv, directeur archivaris van Erfgoed Leiden en 
Omstreken, verklaart inzage te geven in het hieronder genoemde archief, op de hieronder 
genoemde voorwaarden, aan de tweede ondergetekende. 
 
De tweede ondergetekende:   
 
Naam en voorletters:       
Straatnaam, postcode en woonplaats:   
Telefoon:       
Geboortedatum:      
 
verklaart ten aanzien van de hem/haar ter inzage gegeven bescheiden uit  
 
het archief van: …………….. 
t.b.v. (onderzoek):     
 
Geschatte periode onderzoek: 
 
dat hij/zij: 
1. de archiefbescheiden ter plaatse, in het Erfgoed Leiden en Omstreken/Boisotkade 2a, zal 

bestuderen en bij ieder bezoek een exemplaar van deze overeenkomst kan overleggen.  
2. niets uit het archief ter kopiëring zal aanvragen.    
3. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor het bovengenoemde 

wetenschappelijk onderzoek zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar 
maken waardoor de persoonlijke levenssfeer van nog in leven zijnde personen onevenredig 
wordt geschaad. 

4. gegevens geput uit deze archiefbescheiden uitsluitend geanonimiseerd zal gebruiken. 
5. met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog in leven zijnde 

personen niet tot publicatie zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur 
archivaris van Erfgoed Leiden en Omstreken, die slechts toestemming zal verlenen op basis van 
inzage van het volledige stuk dat voor publicatie bestemd is. 

6. na publicatie van de resultaten van het onderzoek alle t.b.v. het onderzoek gemaakte 
aantekeningen op papier en/of digitaal, waarin persoonsgegevens van nog levende personen 
voorkomen, ter vernietiging zal overdragen aan de directeur archivaris Erfgoed Leiden en 
Omstreken  en/of zal verwijderen uit zijn/haar bestanden. 

7. de aansprakelijkheid, t.a.v. personen wier persoonlijke levenssfeer op een of andere wijze door 
of ten gevolge van het bovengenoemde onderzoek geschaad is, op zich neemt in de plaats van 
burgemeester en wethouders van Leiden.  

8. de huisregels en voorwaarden voor dit onderzoek zal respecteren en dat bij overschrijding 
ervan de toegang tot de studiezaal kan worden geweigerd. 

9. deze overeenkomst uitsluitend zal gebruiken gedurende de periode van eerder genoemde 
onderzoek en dat bij overschrijding ervan een verzoek tot verlenging zal worden aangevraagd bij 
de directeur archivaris van Erfgoed Leiden en Omstreken . 

 
De eerste ondergetekende verklaart dat hij/zij een afwijzing m.b.t. publicatie van de resultaten van 
het onderzoek schriftelijk en gemotiveerd zal geven. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt, 
 
Leiden,  …….  (datum).  Leiden,  …………  (datum). 
 
 
 
mevrouw drs. A.H. Netiv     dhr./mevr.  
directeur archivaris Erfgoed Leiden en Omstreken  onderzoeker 



 

 

 
Deze overeenkomst overlegd aan de behandelend studiezaalambtenaar van  
 
Erfgoed Leiden en Omstreken 
 
 
datum 1

e
 bezoek:    paraaf behandelend studiezaalambtenaar: 

 
 
datum 2

e
 bezoek:    paraaf behandelend studiezaalambtenaar: 

 
 
datum 3

e
 bezoek:    paraaf behandelend studiezaalambtenaar: 

 
 
datum 4

e
 bezoek    paraaf behandelend studiezaalambtenaar: 

 
 
 
 


