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Verzoek tot inzage in niet-openbare archiefbescheiden 

Naam aanvrager: ................................................................................................................................................... . 

Straatnaam+ huisnummer: .................................................................................................................................... . 

Postcode+ woonplaats: ................................................................................ Tel.nr . ............................................ . 

E-mailadres: .................................................................. : ......................................................................................... . 

Onderwerp en doel van het onderzoek: .................................................................................................................. . 

Instelling onderzoek (indien van toepassing): ......................................................................................................... . 

Begeleider onderzoek (indien van toepassing): ..................................................................................................... . 

De gegevens van dit onderzoek zullen worden vastgelegd en/ of gepubliceerd in (indien van toepassing): 

De aanvrager vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van bescheiden uit: 

Naam archief: .......................................................................................................................................................... . 

Archief- of toegangsnummer: ................................................................................................................................. . 

lnventarisnummer(s): ............................................................................................................................................. .. 

De aanvrager vraagt wel/ geen toestemming tot het laten maken van fotokopieën. 

De aanvrager verklaart hierbij dat hij/zij 
1. De uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden
2. Niels zal publiceren of op andere wijze openbaar maken, waardoor de belangen van nog in leven zijnde personen 

onevenredig kunnen worden geschaad
3. Met het oog op deze bescherming van de belangen van nog in leven zijnde personen niet tot publicatie van gegevens uit 

dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de eigenaar van het archief c.q. de Gemeente-, Rijks- of 
Provinciearchivaris, aan wie daartoe de te publiceren passages vóóraf dienen te worden voorgelegd

4. De overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie 
is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal meedelen

5. Het Utrechts Archief en de bestuursorganen van Het Utrechts Archief vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van 
alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging door de verzoeker

6. Op de hoogte is dat de doorlooptijd van de aanvraag en beoordeling (maximaal) 3 weken is. 

De geldigheidsduur van de toestemming veNalt één jaar na de datum van ondertekening. Indien het beoogde doel 
na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend. 

Voor akkoord, Voor akkoord, 

Datum ............................. . Datum ............................. . 

Handtekening aanvrager: Handtekening eigenaar archief: 

Voor akkoord, 

Datum ............................. . 

Handtekening Gemeente-, 
Rijks-, of Provinciearchivaris: 

Postadres / Postbus 131 / 3500 AC Utrecht / Bezoekadres Studiezaal en Depot / Alexander Numankade 199-201 / 

3572 KW Utrecht / Contact  /  inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl  /  t.  030 286 66 11  / www.hetutrechtsarchief.nl 

Ja, ik vraag toestemming Nee, ik vraag geen toestemming
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