Gemeente Den Haag
Dienst Publiekszaken

Haags Gemeentearchief

Verzoek inzage van niet-openbaar archief
ONDERGETEKENDE,
(naam en voorletters) ................................................................................................................................................. ………………
(adres) ...........................................................................................................................................................................................
(postcode en woonplaats) .............................................................................................................................................................
(telefoon) .......................................................................................................................................................................................
bezig met onderzoek naar .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
waarvoor raadpleging noodzakelijk is van de volgende archiefbescheiden:
(toegangsnummer) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(naam archief) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(inventarisnummer(s)) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VERZOEKT hierbij desbetreffende beperkende bepalingen te zijnen aanzien buiten toepassing te laten en VERKLAART
1. Dat de gegevens uit deze stukken wel / niet* zullen worden vastgelegd in een scriptie / dissertatie / artikel in een
wetenschappelijk tijdschrift / boek / anders: ........................................................................................................... ………….
2. Dat het onderzoek privé-doeleinden dient / plaatsvindt aan* (instelling): ..........................................................................
onder leiding van: ....................................................................................................................................................................
(een nadere toelichting van het onderzoek zo nodig hieronder of op een bijlage) ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. De gegevens uit de genoemde stukken slechts voor bovenvermeld doel te zullen gebruiken en niets daarvan te zullen
publiceren of op andere wijze openbaar te maken, op zodanige wijze dat daardoor het recht van de betrokkenen op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of waardoor de natuurlijke of rechtspersonen
onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden.
4. De genoemde stukken niet te zullen fotograferen of te doen fotograferen of op enigerlei andere wijze te reproduceren
of te doen reproduceren.
5. Niet tot publicatie van gegevens uit de genoemde stukken over te zullen gaan dan na schriftelijke toestemming van
Burgemeester en Wethouders en de te publiceren passages daartoe vooraf aan de gemeentearchivaris of diens
gemachtigde te zullen overleggen.
6. De overige niet openbare gegevens uit de genoemde stukken die hem / haar ter kennis komen en gebruiken en deze
niet aan derden te zullen meedelen.
7. De gemeente Den Haag te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van
de raadpleging door ondergetekende.

Handtekening aanvrager:

Plaats:
Datum:

* Doorhalen wat niet toepassing is

Haags Gemeentearchief
Spui 68
2511 BT Den Haag

Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Telefoon 14070
haagsgemeentearchief@denhaag.nl
www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief

