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GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD - onderzoekverklaring 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

Vraagt hierbij toestemming tot raadpleging van bescheiden uit niet openbaar archief: 

Toegangsnummer en naam archief: 

Inventarisnummer(s): 

Het doel van het onderzoek is: 

 

In verband met de privacybescherming van mogelijk nog levende personen dient u aan te geven welke van de 

onderstaande opties van toepassing zijn: 

o De persoon/personen in de hierboven genoemde stukken is/zijn overleden. Bijgaand stuur ik u een 

bewijs hiervan. 

o De persoon/ personen in de hierboven genoemde archiefstukken leeft/leven nog en heeft/ hebben 

mij toestemming gegeven hun gegevens in te zien. Bijgaand stuur ik u een bewijs hiervan. Naar mijn 

idee is de privacy van nog levende personen hiermee afdoende beschermd. 

o Het is ondoenlijk om de betrokken personen om toestemming te vragen 

o Persoonsgegevens van eventueel nog levende personen zijn voor het onderzoek niet relevant 

o Anders, namelijk: 

De onderzoeker verklaart hierbij akkoord te gaan met de volgende voorwaarden: 

1. dat uit de archiefbescheiden verkregen gegevens slechts zullen worden gebruikt  

in het kader van bovengenoemd onderzoek; 

2. dat de onderzoeker niets van de uit deze bescheiden verkregen informatie zal publiceren of op andere 

wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig (niet in 

verhouding staande tot het belang van het onderzoek) kunnen worden geschaad; 

3. dat de onderzoeker van de betreffende archiefbescheiden geen fotokopieën of andere vormen van 

reproducties zal laten vervaardigen, tenzij daar uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming voor is 

gegeven; 

4. dat de onderzoeker de gemeente Zaanstad vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle 

schade die zij lijden ten gevolge van de raadpleging of ander gebruik van archiefbescheiden van de 

gemeente Zaanstad door de onderzoeker. 

5. dat de onderzoeker één exemplaar van deze goedgekeurde onderzoeksverklaring  bij het eerste 

bezoek afgeeft aan de receptie van het Gemeentearchief Zaanstad. 

6. dat bij elke aanvraag van bescheiden uit het hierboven genoemd archief, de onderzoeker een kopie 

van dit ondertekende formulier en identiteitsbewijs  toont aan de dienstdoende studiezaalambtenaar 

van het Gemeentearchief Zaanstad. 

7. Dat de geldigheidsduur van deze toestemming twaalf maanden bedraagt. Indien het beoogde doel na 

afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging/nieuw verzoek worden 

ingediend. 

Handtekening aanvrager,  Gezien en akkoord, 

    Dhr. F.J. Hoving 

     Gemeentearchivaris van Zaanstad en Oostzaan  

 

        

 

Datum:___/____/20__  Datum:___/____/20__      z.o.z. 
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U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs opsturen naar: 

Gemeentearchief Zaanstad 

Postbus 2000 

1500 GA Zaandam 

 

U kunt ook digitale kopieën opsturen naar: 

gemeentearchief@zaanstad.nl  

 

• De gemeentearchivaris of haar plaatsvervanger zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het 

formulier reageren op het  verzoek. 

• Indien de gemeentearchivaris of haar plaatsvervanger afwijzend beschikt op een verzoek tot 

raadpleging, of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze 

afwijzing hebben geleid, aangegeven worden. 

• Wanneer uw onderzoek een publicatie tot doel heeft, stelt het Gemeentearchief Zaanstad prijs op een 

presentatie-exemplaar ten behoeve van de bibliotheekcollectie. 

 

 

 


