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■ Onze openingstijden
De studiezaal is open van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.  
Een aantal zaterdagen zijn wij open van 12.00 uur tot 14.00 uur. Zie onze website voor de data. 

We werken op afspraak… 
Het raadplegen van literatuur, archiefstukken en andere stukken uit de collectie gaat op afspraak. Neem 
voor het maken van een afspraak contact op via gemeentearchief@zeist.nl of bel naar 14 030. 

…behalve op dinsdag 
Iedere dinsdag is er vrije inloop  en dan is er tussen 10.00 uur en 12.00 uur het Zeister Historisch 
Genootschap in het HIP aanwezig.  

We doen aan bezoekersregistratie 
De studiezaalmedewerker vraagt naar uw naam en het onderwerp van uw onderzoek om te kunnen 
registreren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. 

■ In de studiezaal
Als er archiefstukken op tafel liggen mogen naar de studiezaal worden meegenomen een schrijfblok, 
schrijfgerei en een laptop. In de studiezaal zijn jassen en tassen, niet toegestaan. Een garderobe en 
afsluitbare kluisjes zijn aanwezig. Huisdieren worden niet toegelaten m.u.v. hulphonden. 

Eten en drinken 
Als er archiefstukken op tafel liggen mag er in de studiezaal niet worden gegeten of gedronken. Hiervoor 
kunt u in het HIP terecht. 

Geen overlast 
In de studiezaal houden we rekening met anderen. Als een bezoeker geconcentreerd is, dan is zoveel 
mogelijk stilte gewenst. De studiezaalmedewerker mag u hierop wijzen. 

Opnames maken 
Voor filmen, fotograferen of het maken van geluidsopnamen in de studiezaal is toestemming vereist van 
de studiezaalmedewerker. 

■ Gebruik van archieven en collecties
Het raadplegen van de door het Gemeentearchief Zeist beheerde archieven en collecties is kostenloos. 

Wij lenen niet uit 
Archiefstukken en stukken uit de collecties mogen alleen in de studiezaal worden ingezien. Er worden 
geen archiefstukken en stukken uit de collecties uitgeleend. 

Onder voorwaarde inzien 
Indien archiefstukken in een te slechte staat verkeren, nog niet openbaar zijn of omdat het archief nog niet 
geïnventariseerd is, dan worden deze onder voorwaarde ter inzage gegeven. Archiefstukken met 
beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid die onder voorwaarde ter inzage worden 
gegeven, mogen niet aan andere bezoekers worden getoond. 

Zorgvuldigheid 
Met de archiefstukken en stukken uit de collecties dient zorgvuldig te worden omgegaan. Archiefstukken 
en stukken uit de collecties mogen op geen enkele wijze worden beschadigd.  Op de archiefstukken en de 
stukken uit de collecties mogen geen aantekeningen worden geplaatst. Zij mogen niet worden gevouwen. 
Labels, nietjes, paperclips of ander hechtmaterialen mogen niet van de archiefstukken worden verwijderd 
of toegevoegd. Losse archiefstukken mogen niet opnieuw worden geordend en er mogen geen stukken 
worden toegevoegd of verwijderd. 
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Kopieëren en foto’s maken 
Archiefstukken kunnen worden gekopieerd, tenzij de grootte en/of de dikte, de materiële toestand, rechten 
van derden of een beperking op de openbaarheid dit niet toelaten. Dit is ter beoordeling van de 
studiezaalmedewerker. Voorts mogen charters en kaarten niet worden gekopieerd. In alle andere gevallen 
kunnen fotokopieën worden geleverd. De gemaakte kopieën rekent u af bij de studiezaalmedewerker. 
Raadpleeg voor de tarieven de actuele legesverordening van de gemeente Zeist. Desgewenst kunnen 
van archiefstukken die niet voor fotokopiëring in aanmerking komen zelf foto’s zonder flits worden 
gemaakt.  
 
Bouwdossiers 
Het inzien van bouwvergunningen gaan via het bouwloket i.v.m. privacygegegevens. U kunt het 
bouwdossier inzien in het gemeentehuis. Voor dit bezoek moet u het dossier opvragen, zodat het voor u 
klaar ligt. U belt hiervoor met telefoonnummer 14 030. Een bouwdossier kunt u ook per e-mail aanvragen 
en ontvangen. U ontvangt dan binnen 2 weken een e-mail met een link. U stuurt hiervoor een e-mail 
naar zeist@zeist.nl of belt met telefoonnummer 14 030. 
 
Wij doen aangifte 
Bij diefstal en opzettelijke beschadiging wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 
Bezoekerscomputer 
Op de bezoekerscomputer kunnen onze website, gezinskaarten en kranten 1945-1990 worden ingezien.  
 
Gebruik van gedigitaliseerde bestanden 
Gedigitaliseerde archiefstukken  worden niet meer in origineel ter inzage gegeven. Hiervoor kunt u terecht 
op de website www.geheugenvanzeist.nl of bij de computer in de studiezaal. In bijzondere gevallen kan 
de studiezaalmedewerker besluiten toch het origineel ter beschikking te stellen. 

■ Hulp bij uw onderzoek 
Onderzoek doet u zelfstandig. Als u vragen heeft over de manier waarop u een onderzoek moet starten of 
wanneer uw onderzoek dreigt vast te lopen, dan helpt de studiezaalmedewerker u uiteraard graag verder. 
 
Op uw verzoek en mits daar voldoende tijd voor is, kan een archiefmedewerker een deel van uw 
onderzoek voor u doen. Raadpleeg voor de tarieven de actuele legesverordening van de gemeente Zeist. 

■  Publicatie en auteursrechten  
Privacy 
Op grond van de AVG mag u geen informatie publiceren of op andere wijze openbaar maken over nog 
levende personen op een zodanige wijze dat de belangen van deze personen kunnen worden geschaad. 
 
Auteursrechten 
Foto’s maken van stukken waar auteursrechten op rusten is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. 
Wilt u deze toch publiceren, in welke vorm dan ook, dan bent u verplicht om toestemming te vragen aan 
de auteursrechthebbende. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. Raadpleeg voor nadere informatie een 
archiefmedewerker. 
 
Publiceren 
Bij publicatie van archiefstukken of van onderzoek m.b.v. onze archieven dient u altijd aan bronvermelding 
te doen. Van elke publicatie ontvangen wij graag een exemplaar. 

■ Slotbepaling 
We gaan er vanuit dat u zich aan bovenstaande huisregels en aan de aanwijzingen van de 
archiefmedewerkers houdt. Bij twijfel over de interpretatie van deze regels beslist de 
studiezaalmedewerker in overleg met zijn/haar collega’s. Bezoekers die in strijd hiermee (dreigen te) 
handelen kan de toegang tot het gemeentearchief ontzegd worden. 
 
Gemeente Zeist is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen. 
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