Tarievenoverzicht 2022
Laatst bijgewerkt op 23 december 2021

In dit overzicht vindt u alle tarieven met betrekking tot scannen, printen en bestanden
leveren. Onderstaande prijzen gelden wanneer u bestelt en betaalt tijdens uw
studiezaalbezoek en afhaalt bij de receptiebalie. In veel gevallen kunnen wij digitale
bestanden toesturen via WeTransfer.
Alle genoemde bedragen in dit document zijn inclusief btw.
Digitale bouwdossiers – niet online beschikbaar
Het is mogelijk om een digitaal bouwdossier in pdf-bestand toe te sturen via WeTransfer.
Scannen en (eventueel) printen fysieke stukken
De scans hebben dezelfde grootte als het origineel en een resolutie van 300 dpi. Deze
reproducties worden digitaal toegestuurd als jpeg-bestand.
NB. Van archiefstukken kunnen geen fotokopieën gemaakt worden.
Scannen tot A3-formaat en folio-formaat
 1-10 scans
 11-50 scans
 51-100 scans
 Meer dan 100 scans
 Groninger Archieven Scankaart

€
€
€
€
€

0,25 per scan
0,20 per scan
0,15 per scan
0,12 per scan
12,00 (goed voor 100 scans)

Scannen en 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 en 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,- per blad
 Gebonden bladen, zoals kranten € 4,- per pagina
Bijzondere opdrachten
In alle overige gevallen wordt vooraf een prijsopgave gemaakt en een levertijd
afgesproken. Daarbij geldt een tarief van € 30,- per uur voor het scannen en € 60,- per
uur voor het nader bewerken.
Overig
Gewaarmerkte uittreksels of kopieën van akten van de Burgerlijke Stand (met levertijd).
Per akte € 14,30. Set huwelijksbijlagen: € 25,10.
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Bestaande digitale bestanden printen – door medewerker
Printen op A4-formaat
 Zwart-wit
 Kleur

€ 0,50 per print
€ 0,90 per print

Printen op A3-formaat
 Zwart-wit
 Kleur

€ 0,60 per print
€ 1,50 per print

Fysieke stukken fotokopiëren – door bezoeker
Kopieën (zwart-wit) van materiaal dat in de studiezaal staat
Van originele (aangevraagde) stukken kunt u uitsluitend scans bestellen.
 Fotokopie A4
€ 0,20 (of folio-formaat verkleind naar A4)
 Fotokopie A3
€ 0,30 (of folio-formaat op ware grootte)
 Computerprint A4
€ 0,40
 Microfilm of –fiche A4
€ 0,80
 Microfilm of –fiche A3
€ 1,20
Filmmateriaal
Hier staan alle tarieven voor het bestellen en bekijken van ons audiovisueel materiaal:
https://www.filmbankgroningen.nl/over-ons/tarieven/. We maken hierin onderscheid
tussen privégebruik, het gebruik voor een productie, voorstelling of project en gebruik
voor een openbare vertoning. Via eerdergenoemde link vindt u niet alleen de tarieven,
maar kunt u ook de gewenste bestelformulieren invullen.
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