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RAADPLEGEN VAN NIET OPENBARE ARCHIEVEN
Naam

Telefoon

Adres

E-mail

Postcode/Plaats

Bezoekersnr.

Bovenstaande gegevens worden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alleen gebruikt
voor het afhandelen van door u aangevraagde archiefbescheiden en publicaties en voor statistische doeleinden.
Vraagt toestemming tot het raadplegen van bescheiden uit het archief

Doel van het onderzoek

Referenties

Ondergetekende verklaart hierbij dat zij/hij:
1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor het aangegeven doel zal aanwenden.
2. niets uit deze bescheiden zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende
natuurlijke personen dan wel nog bestaande publieke of private rechtspersonen onevenredig kunnen worden geschaad.
3. de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem/haar ter kennis zullen komen en waarvoor met het oog op het
doel van het onderzoek geen toestemming tot inzage is gegeven, slechts voor eigen studie gebruikt en niet aan derden
meedeelt.
4. de volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor alle gevolgen van publicatie of andere vormen van openbaarmaking en
het Historisch Centrum Limburg vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van schade die zij lijden tengevolge van
de openbaarmaking of ander gebruik door de verzoeker.
5. geen fotokopieën, foto’s of reproducties in welke vorm dan ook van de geraadpleegde bescheiden maakt zonder
toestemming van de archiefbeheerder.
6. ontheffing verkrijgt voor de periode van één jaar, ingaande op de dag waarop akkoord is gegeven door de
Rijksarchivaris van Limburg / Gemeentearchivaris van Maastricht. Na verlopen van deze termijn dient een nieuwe
ontheffingsaanvraag te worden ingediend.

datum

handtekening

De rijksarchivaris in Limburg/gemeentearchivaris van Maastricht,

Gezien het bijgaand verzoek tot raadpleging van niet-openbare archiefbescheiden:



Geeft toestemming tot raadpleging de archiefbescheiden conform de voorwaarden zoals
genoemd in de eigen verklaring.



Geeft toestemming tot raadpleging de archiefbescheiden conform de voorwaarden zoals
genoemd in de eigen verklaring, met als meerdere of mindere voorwaarde(n):



Geeft geen toestemming om redenen dat :

Datum

Handtekening

Tegen deze beslissing kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (art7 : 1 en 8:1 van de Algemene Wet bestuursrecht). Dit bezwaarschrift
dient te worden gericht aan het bestuur van het Historisch Centrum Limburg.
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