Tarievenoverzicht 2018
Laatst bijgewerkt op 4 december 2017

In dit tarievenoverzicht vindt u alle tarieven met betrekking tot scannen, printen, op usbstick laten zetten, kopiëren en onderzoek laten doen.
Indien gewenst kunnen wij in veel gevallen bestanden op USB-stick leveren. Onze USBsticks kosten €5,- (1GB) of €10,- (4GB), hergebruik is mogelijk.
Onderstaande prijzen gelden wanneer u bestelt en betaalt tijdens uw studiezaalbezoek en
afhaalt bij de receptiebalie of bij versturing per e-mail. U betaalt in principe alleen de
productiekosten.
Alle genoemde bedragen in dit document zijn inclusief btw.
Scannen fysieke stukken en printen
De scans hebben dezelfde grootte als het origineel en een resolutie van 300 dpi. Deze
reproducties worden geleverd in JPEG-formaat.
Scannen tot A3-formaat en folio formaat
 1-10 scans: € 0,25 per scan
 11-50 scans: € 0,20 per scan
 51-100 scans: € 0,15 per scan
 Meer dan 100 scans: € 0,12 per scan
 Groninger Archieven Scankaart: € 12,00 (goed voor 100 scans)
Scannen én printen (kleur) van scans op A4-formaat
 1-10 prints: € 1,15 per print
 11-50 prints: € 1,10 per print
 51-100 prints: € 1,05 per print
 Meer dan 100 prints: € 1,02 per print
Scannen én printen (kleur) van scans op A3-formaat
 1-10 prints: € 1,75 per print
 11-50 prints: € 1,70 per print
 51-100 prints: € 1,65 per print
 Meer dan 100 prints: € 1,62 per print
Scannen van archiefstukken groter dan A3-formaat tot maximaal A0-formaat
 Losse bladen, zoals bouwtekeningen: € 3,00 per blad
 Gebonden bladen, zoals kranten: € 4,00 per pagina
Overig
In alle overige gevallen wordt vooraf een prijsopgave gemaakt en een levertijd
afgesproken. Daarbij geldt een tarief van € 30,00 per uur voor het scannen en € 60,00
per uur voor het nader bewerken.

Digitale bouwdossiers – niet online beschikbaar
Het is mogelijk om digitale bouwdossiers in pdf-bestand per e-mail te ontvangen. Ook
kunnen de dossiers op een eigen USB-stick of op een bij ons gekochte USB-stick worden
gezet. Kosten van een digitaal bouwdossier: € 4,00 per submap.
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Groninger Archieven

Bestaande digitale bestanden printen
Printen op A4-formaat
 Zwart-wit: € 0,50 per print
 Kleur: € 0,90 per print
Printen op A3-formaat
 Zwart-wit: € 0,60 per print
 Kleur: € 1,50 per print
Fysieke stukken fotokopiëren
NB: Van archiefstukken met gekleurde afbeeldingen of met zegels, van gebonden delen
en van foto’s kunnen geen fotokopieën gemaakt worden. Vaak zijn digitale reproducties
hiervan wel mogelijk.
Kopieën (zwart-wit) van materiaal in de studiezaal – door bezoeker
 Fotokopie A4: € 0,20 (folio-formaat wordt verkleind naar A4-formaat)
 Fotokopie A3: € 0,30 (ook voor folio formaat op ware grootte)
 Computerprint A4: € 0,40
 Microfilm of –fiche A4: € 0,80
 Microfilm of –fiche A3: € 1,20
Het is ook mogelijk om van microfilm of –fiches, digitale bestanden te maken en deze op
eigen of op een bij ons gekochte USB-stick te zetten. Kosten per bestand: € 0,25.
Kopieën van aangevraagde stukken - door archiefmedewerker
 Printen op A4 formaat:
o Zwart-wit: € 0,50
o Kleur: € 0,90
 Printen op A3 of folie-formaat:
o Zwart-wit: € 0,60
o Kleur: € 1,50
 Lichtdrukken van bouwtekeningen (met levertijd): € 10,00
 Gewaarmerkte uittreksels of kopieën van akten van de Burgerlijke Stand (met
levertijd). Per akte € 13,20. Set huwelijksbijlagen: € 23,30.
Onderzoek laten doen
Bij de behandeling van schriftelijke en elektronische verzoeken om inlichtingen wordt de
onderzoekstijd in rekening gebracht. De maximale onderzoekstijd bedraagt per opdracht
anderhalf uur.
Bij schriftelijke en elektronische reproductieopdrachten worden de behandeltijd, de
reproductiekosten en eventuele portokosten berekend. Bij verzending op een USB-stick
wordt de USB-stick en de portokosten ook doorberekend.
Onderzoek - 1e kwartier: € 15,00 + eventuele reproductie- en portokosten
Ieder volgend kwartier: € 12,50
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