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TARIEVENOVERZICHT 2017
De onderstaande tarieven voor onze eigen en de uitbestede producten en diensten, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, zijn met ingang van 1 april 2015 van kracht.

De prijzen zijn inclusief BTW, maar verpakkingskosten en verzendkosten zijn niet inbegrepen. Bij
rekeningen van minder dan ¤ 100,00 worden administratiekosten à ¤ 6,00 in rekening gebracht.

Fotokopieën
Fotokopieën in opdracht
A4 en folio per afdruk

¤

0,50

A3 per afdruk

¤

0,60

A4 en folio per afdruk

¤

0,20

A3 per afdruk

¤

0,30

Fotokopieën zelfbediening

Readerprints
Readerprints, in opdracht
A4 per afdruk

¤

1,50

A3 per afdruk

¤

2,00

A4 per afdruk

¤

0,80

A3 per afdruk

¤

1,20

Readerprints, zelfbediening

Afschriften
Afschrift akte burgerlijke stand/gewaarmerkte kopie per akte of set bijlagen*

€

12,10

Afschrift/uittreksel/gewaarmerkt afschrift van andere authentieke akte *

€

21,70

* (exclusief kopieerkosten)
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Onderzoekskosten
Eenvoudig opzoeken ten behoeve van reproducties, per kwartier

¤

7,70

¤

12,25

¤

15,50

¤

56,00

-50 cm x 35 cm

¤

17,00

-50 cm x 70 cm

¤

23,00

-70 cm x 100 cm

¤

28,00

Andere werkzaamheden ter voorbereiding van exposities per kwartier

¤

12,25

Zoekopdracht
Uitgebreid onderzoek en transcripties, per kwartier (max. 1 uur)

Uitleningen aan de oorspronkelijke archiefvormer
Lichten en verzendklaar maken van archiefstukken, per half uur:
(verzendkosten heen en terug en premies voor verzekering zijn voor rekening van de bruiklener)

Medewerking aan tentoonstellingen
Het in bruikleen geven van archivalia en collectie-items ten behoeve van expositie:
Hanggeld per object per termijn van maximaal drie maanden
In- en uitlijsten per object naar formaat inclusief materiaalkosten:

(excl. eventuele materiaalkosten)

Foto’s zwart/wit en kleur
Het vervaardigen van fotografische reproducties:
formaat zwart/wit en kleur

(indien een negatief of digitaal bestand voorhanden is)

15 cm x 20 cm

¤

9,75

20 cm x 30 cm

¤

12,25

Andere formaten en spoedbehandeling op aanvraag. Indien geen negatief voorhanden is worden
opname- of scankosten berekend. Tarieven externe fotograaf via RHCL op aanvraag
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Scans
Scan

¤

0,75

Vanaf 100 stuks

¤

0,60

A4, per afdruk

¤

0,80

A3, per afdruk

¤

1,20

Dvd (leeg)

¤

5,00

Cd-rom (leeg)

¤

2,75

Harde schijf (leeg)

¤

Digitale nabewerking per kwartier

¤

12,25

Files naar Cd-rom schrijven (per MB)

¤

0,30

Voor de formaten A2-A0 gelden de tarieven voor technische tekeningen

Microfilms en microfiches
Het dupliceren van microfilms geschiedt tegen werkelijke kosten.

Technische tekeningen via uitbesteding
Scan en print van microfiche technische tekeningen (bouwvergunningen e.d.)
tegen werkelijke kosten.

A1, van microfiche, per afdruk

ca ¤

10,25

A0, van microfiche, per afdruk

ca ¤

1 1 ,35

Scan excl. afdruk

ca ¤

25,00

Afdruk van origineel

ca ¤

25,00

Auteursrechten beeldmateriaal
Van sommige collecties bezit het RHCL zelf de auteursrechten. In die gevallen wordt voor de
beschikbaarstelling t.b.v. publicaties een vergoeding gevraagd. In overige gevallen wordt, voor zover
bekend, naar de rechthebbenden verwezen.
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Rondleidingen en gebruik van ruimten
Prijzen van de zalen, middelen en apparatuur zijn per dagdeel en exclusief 21% BTW
tijdens openingsuren (per dagdeel à 4 uur).
Rondleiding

¤

80,00

Gebruik auditorium

¤

225,00

Sterre der Zeekapel

¤

125,00

Conferentiekamer

¤

45,00

Koffiekamer

¤

90,00

Flipover

¤

14,00

Laptop

¤

92,00

Beamer

¤

92,00

Handbeamer

¤

45,00

Los scherm

¤

14,00

Geluidsinstallatie klein

¤

29,00

Microfoon op standaard

¤

14,00

Katheder

¤

32,00

Statafel met rok

¤

12,25

Gebruik audiovisuele apparatuur

Andere middelen en apparatuur op aanvraag

Cursussen en lezingen
Cursussen

Volgens jaarlijks vastgesteld tarief

Lezingen

Op aanvraag

Adviezen conservering en restauratie
Onderzoek per kwartier
Materiaal-, reis- en verblijfkosten

¤

12,25

gemaakte kosten

Administratie-, verpakking- en verzendkosten
Administratiekosten
Verzendkosten TPG tarieven
Verpakkingskosten, per eenheid, variabel

¤

6,00

TPG-tarieven
variabel

toelichting: bij rekening lager dan ¤ 100,00 worden administratiekosten in rekening gebracht

Dagdelen dinsdag t/m vrijdag 9.30-13.30 uur of 13.00-17.00 uur

De Regeling
Re geling Tarieven is per 1 april 2015 van kracht en vervangt eerdere versies. Wijzigingen voorbehouden.

