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Heeft u of uw bedrijf of vereniging archieven en historisch materiaal
uit de Zaanstreek? En wilt u dat die bewaard blijven en dat anderen
daar ook van kunnen genieten? Aarzel niet en neem dan contact op
met het Gemeentearchief Zaanstad. Wij zijn altijd op zoek naar aanvullingen op onze rijke collectie.
We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in
materiaal over:
• Migratie na de Tweede Wereldoorlog;
• Jeugdcultuur vanaf circa 1950;
• Bedrijfsgeschiedenis vanaf circa 1960.
Maar ook als u ander bijzonder (archief)
materiaal heeft, zijn wij geïnteresseerd.
De contactgegevens vindt u achterop
deze brochure of op de website
archief.zaanstad.nl.

Ons streven is om zoveel mogelijk
materiaal openbaar aan te bieden,
maar het kan zijn dat soms tijdelijke
beperkingen op de openbaarheid van
toepassing zijn. Daarbij kunt u denken
aan privacybescherming van nog levende
personen of bedrijfsgevoelige informatie.
Als u archieven (tijdelijk) of historisch
materiaal beperkt openbaar wilt stellen,
dan is dat mogelijk. Wij gaan dan graag
met u in gesprek om met elkaar nadere
afspraken hierover te maken.
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Schenken of bruikleen
Als er goede redenen zijn om uw materiaal niet aan ons te schenken, dan is in
bruikleen geven ook bespreekbaar. Als u
materiaal heeft dat wellicht interessant is
voor ons, neem dan contact met ons op:

Meer weten?
Wilt u meer weten over ons, bezoek dan
de website archief.zaanstad.nl of kom bij
ons langs. De openingstijden vindt u op
www.zaanstad.nl, zoekterm: openings
tijden.

• Wij bekijken dan samen het materiaal;
•	Wij vergelijken het materiaal met wat
wij al in de collectie hebben;
•	Wij geven aan of we het willen hebben
en halen het eventueel bij u op;
•	Wij stellen een schenkings- of bruikleenovereenkomst met u op.
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