
Tarievenlijst Het Utrechts Archief (geldig per 1 januari 2017):  

  

 

Producten 

Kopie / print A4 of A3 zwart-wit        € 0,50 

Kopie / print A4 of A3 kleur         € 1,50 

Kopie A2-A0 zwart-wit (extern)       € 15,00 

Kopie A2-A0 kleur (extern)        € 20,00 

Scan archiefmateriaal op verzoek per inventarisnummer in jpeg standaard  gratis 

Scan beeldmateriaal hoge resolutie per opname in TIFF standaard   € 10,00 

Scan beeld- of archiefmateriaal hoge resolutie per opname TIFF maatwerk € 20,00 

Reproductie audiovisueel materiaal, resolutie + formaat in overleg (p/u)  € 73,00 

Hiervoor gelden ook licentiekosten.  

 

Afschrift/uittreksel akten BS        € 12,70 

Afschrift of uittreksel huwelijksbijlagen BS       € 22,60 

Afschrift overige akten         € 36,50 

 

Diensten 

Richtinggevend onderzoek         gratis 

Opzoekkosten per kwartier Burgerlijke Stand     € 18,25 

Uitgebreid onderzoek per kwartier (extern door een correspondent)  € 18,25 

Lichten charter tbv reproductie        € 36,50 

Administratiekosten bij verzending per bestelling      € 5,00 

Administratiekosten bij uitlening van archiefstukken t.b.v. raadpleging elders, excl. kosten 

verzekering en verzending        € 73,00 

 

Reportages op locatie 

Reportage simpel (20 opnames binnen de gemeente Utrecht, max.1 uur) € 250,00 

Reportage middel (40 opnames binnen de gemeente Utrecht, max. 2 uur) € 350,00 

Reportage uitgebreid (> 40 opnames binnen de gemeente Utrecht, max. 4 uur) € 450,00 

Opname op locatie binnen de gemeente Utrecht      € 25,00 

Bij reportages en opnames buiten de gemeente Utrecht: reistijd per 15 minuten € 15,00 

Bij reportages en opnames buiten de gemeente Utrecht: per verreden kilometer € 0,35 

Beeldbewerking per 15 minuten        € 15,00 

 

Voorwaarden 

Kopieën worden, mits een half uur voor sluitingstijd besteld, op dezelfde dag geleverd. 

 Voor grote kopieeropdrachten geldt een levertijd van maximaal 15 werkdagen 

 Voor het scannen van archiefstukken op verzoek geldt een levertijd van maximaal 20 

werkdagen 

 Voor scans in hoge resolutie van beeldmateriaal geldt een levertijd van maximaal 10 

werkdagen 

 Voor afschriften en uittreksels door de archivaris geldt een levertijd van maximaal 15 

werkdagen. 

 

 

Deze tarieven zijn vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, conform de 

Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden, 30 september 2015. Geldig m.i.v. 1 januari 2017 

Prijzen zijn in € en inclusief 21% BTW (tenzij vrijgesteld van BTW). 


