Tarieven Gemeentearchief Roermond 2019
Het op verzoek doen van naspeuringen in de in
het Gemeentearchief berustende stukken.

Voor ieder daaraan besteed kwartier € 12,05

Een afschrift of fotokopie van een in het
Gemeentearchief berustend stuk

Per pagina € 0,35

Een afschrift of fotokopie van een in het
Gemeentearchief berustend stuk, voor scholieren
en studenten basis- en voortgezet onderwijs

Per pagina € 0,20

Een fotokopie van een microfiche en film, met
gebruikmaking van een readerprinter

Per stuk € 0,50

Een fotokopie van een microfiche en -film, met
gebruikmaking van een readerprinter, voor
scholieren en studenten basis- en voortgezet
onderwijs

Per stuk € 0,20

Een diazo kopie van een microfiche

Gescande digitale afbeelding tot A4-formaat

Digitale versie van een kaart of prent uit de
Topografische Verzameling

Een lege CD-Rom

Aanvraag van afschriften of afdrukken van
tekeningen, nog niet naar de
Archiefbewaarplaats overgedragen
archiefbescheiden en documentaire
verzamelingen, per enkelzijdige afdruk

Per kopie € 5,85
met een minimumbedrag € 42,65
Per opname €0,50
Bij meerdere exemplaren wordt de tijd die de
ambtenaar eraan besteedt in rekening gebracht.

Per stuk

€ 29,20

Per CD-Rom € 2,90
tot formaat A4 € 0,50
tot formaat A3 € 1,75
tot formaat A2 € 4,35
tot formaat A1 € 6,00
tot formaat A0 € 8,15
groter dan formaat A0 € 11,45
tot formaat A4 in kleur € 1,00
tot formaat A3 in kleur € 2,05

Uitlening van archiefbescheiden en documentaire
verzamelingen, per uitlening van maximaal 10
kilo.

Dit tarief is exclusief verzendkosten. € 27,20

Informatie ten behoeve van de taxatie van
onroerende zaken, omtrent
bestemmingsregelingen, bodem(verontreiniging),

Per besteed kwartier. € 12,05

bouwvergunningen, monumenten,
(plan)procedures, aanwezigheid (ondergrondse)
olietanks en vormen van milieuhinder.

Het uitlenen van een videoband of film, voor
zover het auteursrecht en copyright dit toelaat,
voor maximaal een week

borgkosten per videoband of dvd € 55,70
huur per videoband of dvd:
voor onderwijsdoeleinden gratis
voor privégebruik € 11,10
voor commercieel gebruik € 111,45

