Reglement voor het gebruik van studiecellen
Wilt u in alle rust werken aan uw onderzoek? Dat kan!
Er zijn in de studiezaal 5 studiecellen beschikbaar voor bezoekers die in alle stilte
hun archiefonderzoek willen doen.

Incidentele bezetting
Studiecellen I, II, en III staan permanent ter beschikking voor incidenteel gebruik.
U hoeft hiervoor niets aan onze baliemedewerkers te melden, er wordt enkel verwacht dat u
ons studiezaalreglement* respecteert. Voor deze cellen geldt de regel: ‘wie het eerst komt,
die het eerst maalt’. Als de drie cellen bezet zijn zult u elders in de studiezaal een plek
moeten zoeken.

Langere periodieke bezetting
Twee van deze cellen (te weten cel IV en V) kunnen worden gereserveerd voor periodieke
bezetting. Dat kan nodig zijn als u gedurende een langere periode aan uw onderzoek wilt
werken en een plaats garantie wilt voor een van de twee studiecellen. Als u een studiecel wilt
reserveren spreekt u een van de studiezaalmedewerkers hierover aan, of stuurt u een e-mail
naar reserveringen@rhcl.nl.

Hoe werkt het?
Als u al in de studiezaal aanwezig bent meldt u zich even bij de balie. U mag ook een e-mail
sturen aan reserveringen@rhcl.nl met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres
en de datum of werkdagen waarop de cel gereserveerd moet worden (ook indien dat een
langere periode betreft). Wij laten u dan per e-mail iets weten over de beschikbaarheid.
Wij kunnen bekijken of de cel voor u gereserveerd kan worden op de door u gewenste
weekdagen en gedurende de gewenste periode.
Is er plek, dan vult u het ‘Reserveringsformulier studiecel’ in en ondertekent u dit.
U kunt een reservering plaatsen voor maximaal twee maanden, waarna uw aanvraag opnieuw
beoordeeld zal worden (dit i.v.m. andere potentiele gebruikers).
U vindt het rooster van reserveringen op de deur van studiecel IV en V.
Indien er geen lopende reserveringen voor studiecellen IV en V zijn kunnen deze cellen
uiteraard ook door incidentele bezoekers worden gebruikt!
Merkt u op dat bezoekers in andere studiecellen het studiezaalreglement niet respecteren,
dan kunt u dat melden bij de balie.

Een paar regels uit het studiezaalreglement*







Met uw bezoekerspas kunt u maximaal 4 inventarisnummers aanvragen per keer. U
brengt zelf de aangevraagde stukken retour naar de uitgiftebalie en laat de studiecel
leeg achter aan het einde van de dag;
Eten en drinken is niet toegestaan;
Bellen, gesprekken voeren, muziek luisteren of videomateriaal bekijken is niet
toegestaan (enkel met koptelefoon);
Gebruik een potlood in nabijheid van archiefstukken;
Jassen en tassen laat u achter in de garderobe of in een locker.

*Op te vragen bij baliemedewerker of via reserveringen@rhcl.nl

