
TARIEVEN AFSCHRIFTEN, PRINTS, FOTOKOPIEËN OF 
VERSTREKKING IN DIGITALE VORM 2022 
 

GEMEENTEARCHIEF 

 
1.10.1 Wanneer u opdracht geeft voor ambtelijke onderzoek naar informatie vanuit € 16,55 
 het gemeentearchief wordt per kwartier berekend  
1.10.2 Voor het ambtelijk laten vervaardigen van een uittreksel uit een in het  € 11,60 
 gemeentearchief berustend stuk betaalt u per pagina van dit stuk  
1.10.3  Voor het leveren van informatie zonder die zonder uitgebreid onderzoek  
 direct beschikbaar is betaalt u  €   8,75 
 

DIVERSEN 

1.19.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per  
 adres € 15,05 

  
1.19.1.1  Voor het laten maken van fotokopieën van fysieke stukken of het laten 
 afdrukken van digitale openbare bestanden betaalt u: 
1.19.1.1.1   per pagina op papier van A4-formaat  €  0,65 
1.19.1.1.2   per pagina op papier van A3-formaat  €  1,10 
1.19.1.1.3   per pagina op papier groter dan A3-formaat €  7,50 
1.19.1.1.4  per pagina op papier van A4-formaat, in kleur  €  1,20 
1.19.1.1.5   per pagina op papier van A3 formaat, in kleur  €  2,50 
1.19.1.1.6   per pagina op papier van A4 formaat, vervaardigd met een readerprinter 

 als afdruk van een microfiche  €  0,95 
1.19.1.1.7 Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in  
 deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,  
 per kaart, tekening of lichtdruk per blad op papier groter dan A3-formaat  €  7,50 
1.19.1.1.8 Wanneer u een verzoek doet voor het verstrekken van een scan van bouw- 
 tekeningen of overige informatie uit het bouwarchief betaalt u een starttarief  
 per aangevraagd adres, vermeerderd met de kosten voor het scannen van: € 15,05 
1.19.1.1.8.1 Klein formaat scans tot en met A3 tot 100 pagina’s €  6,00 
1.19.1.1.8.2 Aanvullende kosten voor meer dan 100 pagina’s €  8,00 
1.19.1.1.8.3 Grootformaat scans > A3 per scan €  3,50 
1.19.2 Voor het in behandeling nemen van een verzoek om digitale stukken betaalt u 
 per adres een starttarief van  € 15,05 
 
 Wanneer de informatie al volledig beschikbaar is in het gemeentearchief 
 worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het samenstellen van  
 een digitaal dossier 
  
 
1.19.3 Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze 
 tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 15,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


