Tarievenlijst
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Algemeen

Scan

Alle kopieën, afdrukken of scans worden gemaakt door de studiezaalmedewerker.
Papieren kopieën en scans kun je uitsluitend op de studiezaal van het RHCVV aanvragen.

A4 Zwart-Wit en Kleur

€ 0,50

A3 Zwart-Wit en Kleur

€ 5,50

In Breukelen worden kopieën tijdens het bezoek geleverd en scans worden na het bezoek
toegestuurd. In Weesp kunnen scans en ook kopieën pas na het bezoek worden gemaakt,
je krijgt bericht wanneer de kopie opgehaald kan worden op de studiezaal.
Het is niet mogelijk om kopieën per post te laten versturen.

Bouwtekening A2 – A0 Zwart-Wit en Kleur
Opzoek-, instel- en administratiekosten. (minimum van een kwartier)

Niet alle archiefstukken kunnen worden gescand of gekopieerd. Dit kan te maken hebben
met wetgeving of met de kwetsbare staat van het archiefstuk.

Scan van afschriften, uittreksel akte, bijlagen burgerlijke stand zoals
bepaald in Legesbesluit akten burgerlijke stand van de Rijksoverheid.*

De betaling op de studiezaal kan met pin of contant.

Maatwerk: niet in bovenstaande tarieven opgenomen scan- en
bestandsformaten, kwetsbare originelen, reproductie van foto’s,
details uit een analoog of digitaal bestand.

De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Onderzoek op de studiezaal

Tarieven

Zelf onderzoek doen op de studiezaal.

Gratis

Hulp bij onderzoek op de studiezaal door een RHCVV-medewerker.

Gratis

Zelf foto’s maken zonder flits.

Gratis

Kopie - afdruk

Tarieven

Tarieven

Onderzoek in opdracht
Onderzoek in opdracht: Deze kosten zijn ongeacht het resultaat.
Er worden vooraf afspraken gemaakt over de duur van het
onderzoek. Als blijkt dat de onderzoekskosten boven een
afgesproken bedrag uitkomen, nemen wij contact op.

€ 15,00
€ 7,50 per kwartier
€ 14,00

In overleg

Tarieven

€ 37,00 per half uur

A4 Zwart-Wit

€ 0,50

Bij onderzoek in opdracht worden eenmalig handelingskosten
in rekening gebracht.

A4 Kleur

€ 1,00

* Legesbesluit akten burgerlijke stand van de Rijksoverheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002644/2021-01-01

A3 Zwart-Wit

€ 1,00

A3 Kleur

€ 1,50

A2 – A0 Zwart-Wit en Kleur
Instelkosten (met minimum van een kwartier)

€ 17,50
€ 7,50 per kwartier

Kopie van afschriften, uittreksel akte, bijlagen burgerlijke stand
zoals bepaald in Legesbesluit akten burgerlijke stand van de Rijksoverheid.*
Maatwerk: niet in bovenstaande tarieven opgenomen afdrukformaten,
kwetsbare originelen, reproductie van foto’s, details uit een analoog of
digitaal bestand.

€ 14,00

In overleg

€ 7,50

N.B. Onderstaande diensten worden gratis geleverd:
• Inlichtingen: Het geven van mondelinge aanwijzingen over de structuur van het 		
archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan.
• Inlichtingen: Het mondeling verwijzen naar archieven en collecties waarin onderzoek
kan worden verricht voor het beantwoorden van een bepaalde vraag en
het verwijzen naar andere instellingen of personen.
• Onderzoek: Het verrichten van onderzoek dat op grond van wettelijk voorschrift 		
kosteloos moet worden verricht.

