Tarieven dienstverlening studiezaal
Reproducties voor eigen gebruik
Reproducties van documenten, knipsels en foto's voor eigen gebruik worden geleverd als pdf (150dpi) of
als print in zwart/wit of kleur.
digitaal

z/w

kleur

Reproductie tot A4

€ 0,50

€ 0,50

€ 1,00

Reproductie tot A3

€ 1,00

€ 1,00

€ 2,50

Reproductie >A3

op aanvraag

Reproducties ten behoeve van publicatie
Beeld ten behoeve van online publicaties wordt geleverd als jpg (150dpi). Beeld ten behoeve van drukwerk
wordt geleverd als tiff (300dpi). Levering van reproducties op hogere resolutie voor drukwerk op groot
formaat is mogelijk, hiervoor gelden aangepaste tarieven. Voor materiaal waarvan auteursrecht bij het
Literatuurmuseum berust is de gebruiksvergoeding inbegrepen in dit bedrag. Voor materiaal waarop extern
auteursrecht rust dient u zelf het gebruiksrecht af te stemmen met de rechthebbenden.
150 dpi

300 dpi

>300 dpi

Reproductie tot A4

€ 5,00

€ 10,00

op aanvraag

Reproductie tot A3

€ 8,00

€ 15,00

op aanvraag

Reproductie >A3

op aanvraag

Reproducties audiovisueel materiaal
Wilt u in de studiezaal audiovisueel materiaal raadplegen? Cd's en cassettes kunt u kosteloos beluisteren.
Ook het bekijken van dvd's is kosteloos. Voor het bekijken of beluisteren van materiaal op VHS, U-matic,
grammofoonplaat of geluidsband moet in veel gevallen een gebruikskopie worden gemaakt. Hieraan zijn
kosten verbonden (zie Administratiekosten: toeslag digitaliseren op verzoek). Het bestellen van kopieën
voor thuisgebruik is om auteursrechtelijke redenen alleen toegestaan voor producties waarvan het
copyright bij het Literatuurmuseum berust.
Dvd voor thuisgebruik

€ 25,00

Onderzoekskosten
Bent u niet in de gelegenheid de studiezaal zelf te bezoeken en wilt u dat een medewerker voor u
inhoudelijk naspeuring doet in bij het Literatuurmuseum berustend materiaal? Of wilt u ons voorafgaand
aan uw bezoek een inhoudelijke selectie laten maken met voor u relevant materiaal uit een grote niet
nader gecatalogiseerde collectie? U betaalt hiervoor onderzoekskosten, ongeacht het resultaat. Voor het
eerste kwartier worden geen kosten in rekening gebracht. Vooraf ontvangt u een offerte.
Onderzoekskosten

€ 15,00 per kwartier
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Administratiekosten
Per aanvraag worden kosten voor afhandeling in rekening gebracht. Voor reproducties van materiaal dat
nog niet digitaal beschikbaar is geldt een toeslag. Beide tarieven zijn onafhankelijk van de omvang van de
aanvraag.
Administratiekosten

€ 5,00

Toeslag digitaliseren op verzoek

€ 15,00

Verzendkosten
Digitale reproducties worden per mail geleverd. Reproducties in print worden per post geleverd.
Mail

gratis

Post

€ 4,00

Pakket

€ 8,00

Bankkosten
Voor internationale bestellingen buiten de EU worden bankkosten in rekening gebracht.
Bankkosten

€ 10,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
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