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TARIEVENLIJST 
 

Het bezoek aan de studiezaal, raadplegen van archiefstukken en zelf fotograferen (zonder 
flits) is geheel kosteloos. 
 
Het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg behoudt zich ten alle tijden het recht voor 
om het kopiëren, scannen of fotograferen van een archiefstuk te weigeren. Dit kan 
verschillende redenen hebben: materiële staat, formaat, auteursrechtelijke beperkingen of 
openbaarheids- of privacyoverwegingen, enzovoorts. Vraag alvorens het maken van een foto 
altijd toestemming aan de studiezaalmedewerker. 
 
Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te verwerken, het liefst direct. Het kan 
echter mogelijk zijn dat er een paar dagen verwerkingstijd voor nodig is. 
 
Het Streekarchivariaat kan tegen betaling onderzoek voor u doen. Alvorens wij dit in 
rekening brengen zal er altijd overleg plaatsvinden over de omvang en de kosten. 
 

ONDERZOEKSKOSTEN 

Klein onderzoek, ongeacht het resultaat €   5,00 

Groter onderzoek met een maximum van een half uur, ongeacht 
het resultaat 

€   20,00 

Groter onderzoek, langer dan een half uur, ongeacht het 
resultaat 

Op aanvraag 

 

 KOPIEËN, zwart-wit, per stuk 

A4, tot 20 stuks €   0,35 

A4, meer dan 20 stuks Op aanvraag 

A4 microfiche €   0,50 

A3, tot 20 stuks €   0,50 

A3, meer dan 20 stuks Op aanvraag 

Groter dan A3-formaat, max. A0 €   10,00 

 

SCANS 

Maximaal A3-formaat, tot 20 stuks €   1,00 

Maximaal A3-formaat, meer dan 20 stuks Op aanvraag 

Groter dan A3-formaat, max. A0 €   10,00 
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GEBRUIKSVERGOEDING 
Kosteloos gebruik is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen gebruik, werken zonder 
commercieel oogmerk, of voor het onderwijs. Er kunnen alsnog reproductiekosten in 
rekening worden gebracht. 

- foto’s waarvan rechten bij SALD liggen, per stuk: 
- hoge resolutie scans van (archief)stukken uit onze collectie: 

Bij publicatie ontvangen wij graag een exemplaar voor in onze onderzoeksbibliotheek. 

Commerciële publicatie oplage 1-50 exemplaren €   15,00 

Commerciële publicatie oplage meer dan 50 exemplaren €   30,00 

Publicatie op internet (voor max. 1 jaar) €   50,00 

Tentoonstelling korter dan twee maanden €   10,00 

Tentoonstelling langer dan twee maanden €   20,00 

 
BRONVERMELDING 
 
Bij gebruik van reproducties dient het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg als bron 
vermeld te worden. Bij herhaling kan de verkorting SALD worden gebruikt. Aspecten die 
verder genoemd moeten worden, indien van toepassing: 

- Gemeente 
- Archief 
- Inventarisnummers/bladzijden 
- Maker (bijvoorbeeld bij een fotograaf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


