Erfgoed Leiden en Omstreken
PRIJZEN DIENSTEN EN PRODUCTEN 2017
Het verkrijgen van informatie
Het gebruik van de site, inclusief de eigen digitale werkruimte Mijn Erfgoed en het reserveren van
stukken om in te zien op de studiezaal is gratis. Ook de hulp van de medewerkers op de studiezaal is
gratis.
Reproducties
Scans
 Per opname als spread, dubbele pagina, waar mogelijk of als
pagina waar noodzakelijk jpg resolutie. Voldoende voor een
afdruk op A4. Minder geschikt voor een professionele gedrukte
uitgave.
 Per opname als spread, dubbele pagina, waar mogelijk of als
pagina waar noodzakelijk jpg resolutie. Voor een afdruk op A4.
Voldoende voor een gedrukte uitgave.
Fotokopieën (NB fotokopieën worden alleen gemaakt van materiaal
gedrukt materiaal op de studiezaal)
 A4 of A3, per stuk
Afdrukken
 Deze zijn te bestellen via de webwinkel op de site, tarieven
hangen af van de grootte en de kwaliteit van de afdruk

€ 1,50

€ 5,00

€ 0,30

Afschriften en/of uittreksels
Een afschrift van (of uittreksel uit) archiefbescheiden, per uur
Transcripties van oud schrift, per uur
Afschrift van niet-openbare akte Burgerlijke Stand
Gewaarmerkt afschrift van akte Burgerlijke Stand
Afschrift van akte Burgerlijke Stand t.b.v. aanvragen pensioen/joodse
tegoeden

€ 51,60
€ 40,00
€ 12,90
€ 12,90
gratis

Overige dienstverlening
Uitlening/bruikleen:
Kosten van verpakking, transport en verzekering zijn voor rekening van de
bruiklener; zie ook onder gebruiksvergoeding
Het tarief bij assistentie t.b.v. voorbereiding uitlening/bruikleen van
€ 20,00
stukken voor exposities, reproductie etc. bedraagt per half uur
Cursussen
op
aanvraag
Rondleidingen, lezingen etc. (ruim een 1 uur, excl. voorbereidingstijd) € 50,00
Huur John Robinsonzaal (vergader- en cursusruimte; maximaal 22 personen,
inclusief beamer en projectiescherm)
09.15-12.00 uur
€ 90,00
13.30-17.00 uur
€ 90,00
Hele dag (9.15-17.00 uur)
€ 130,00
Catering
Op
aanvraag
Huur William Brewsterzaal (zaal voor digitale films, presentaties en lezingen;
maximaal 36 personen)
09.15-12.00 uur
€ 150,00
13.30-17.00 uur
€ 150,00
Hele dag (9.15-17.00 uur)
€ 200,00

LEVERINGSVOORWAARDEN
 Tariefwijzigingen zijn voorbehouden.




Kopieeropdrachten: de vóór 14.00 uur bij de receptie bestelde kopieën (max. 25 stuks) worden in
de regel nog op dezelfde dag geleverd. Grotere opdrachten (d.w.z. meer dan 25 stuks) op
afspraak.
Standaard levertijd van scans is maximaal 6 werkdagen (zaterdag is geen werkdag). Er is een
werkdag nodig om een aanvraag te accepteren, de klant heeft na acceptatie drie werkdagen om
te betalen en het scannen kost 2 werkdagen. Bij directe betaling kan de levertijd korter zijn.

