Universiteitsbibliotheek

Tarievenoverzicht
Dit is een overzicht van de tarieven die de Universiteitsbibliotheek berekent voor producten en
diensten. Nadere informatie over de variabele kosten is verkrijgbaar bij de balies.

Bibliotheekpassen
Weekkaart/inzagepas
Jaarkaart/lenerspas

€ 15,00
€ 40,00

Vervangende pas
AdamNet-pas

€ 5,00
€ 45,00

Vervangende AdamNet-pas

€ 4,50

Kopiëren en printen
Fotokopieën A4 per afdruk
Fotokopieën A3 per afdruk
Afdruk micromateriaal A4 en A3 op reader-printer per afdruk
Prepaid chipkaart met nominale waarde van € 10,00

€ 0,05
€ 0,10
€ 0,05
€ 12,50

Boetes en rekening
Kosten 2e rappel

€ 1,00

e

Kosten 3 rappel
Kosten 4e rappel
Factuur per band vanaf

€ 4,00
€ 10,00
€ 75,00

IBL-account
Minimumsaldo deposito bij aanschaf IBL-account
UvA-studenten krijgen eenmalig een gratis deposito ter waarde van

€ 6,50
€ 12,00

Kopieën met een IBL-account aangevraagd bij andere bibliotheken
1-10 fotokopieën A4 (elektronisch of per post)
elke kopie meer

€ 6,50
€ 0,65

1-10 fotokopieën A4 UvA-studenten (elektronisch of per post)

€ 3,00

1

elke kopie meer

€ 0,30

Boeken met een IBL-account aangevraagd bij andere bibliotheken
per band
per band: UvA-studenten

€ 6,50
€ 3,00

Kopieën en boeken via het IBL-bureau aangevraagd bij andere bibliotheken in binnen en
buitenland
Lenen van een monografie Nederland
Lenen van een monografie in de EU
Lenen van een monografie buiten de EU
Kopieën van artikelen (1-10 pag.)
1-10 pagina's extra

€ 12,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 12,00
€ 1,20

Aanvragen door buitenlandse bibliotheken aan de UvA
België
EU
Buiten EU
Kopie 1–10 pagina’s
1-10 pagina’s extra

2 vouchers
3 vouchers
5 vouchers
1,5 vouchers
0,5 vouchers

=
=
=
=
=

€
€
€
€
€

16,00
24,00
40,00
12,00
4,00

Informatie over IBL-tarieven buitenland is verkrijgbaar bij het IBL-bureau van de UB (tel. 020
5252322 of e-mail: ibl-uba@uva.nl).
Fotokopieën en fotografische reproducties aangevraagd via de balie
Fotokopieën
Fotokopieën van/uit via de uitleenbalie verstrekte uitleenbare werken jonger dan 100 jaar mogen
‘in huis’ zelf worden vervaardigd; evenzo prints van microfichemateriaal (A4 en A3) m.b.v. de
daartoe beschikbare reader-printers (zie daarvoor hierboven de tarieven ‘Zelf kopiëren en
printen”). Daarnaast kunnen uit ter inzage gegeven gedrukte werken bij de uitleenbalie, c.q.
materiaal uit de de studiezalen en de Onderzoekzaal fotokopieën of scans worden vervaardigd,
uitsluitend na toestemming van de desbetreffende beheerders en/of baliemedewerkers.
Scans
Gedrukte werken van vóór 1850, evenals bibliofiele werken (zgn. K-nummers) worden niet voor
fotokopieën beschikbaar gesteld. Voor reproducties uit gedrukte werken van vóór 1850 en voor

handschriften, kaart-, prent- en planomateriaal en/of afwijkende formaten (groter dan A3) kunnen
uitsluitend scanopdrachten worden verstrekt.
Prints van scans
Foto's worden alleen in digitale vorm geleverd (scans). Van de scans kunnen zwart/wit of kleuren
afdrukken worden besteld in diverse formaten. Afdrukken van kaarten mogen niet gebruikt worden
voor publicatie.
Zelf fotograferen
Het is mogelijk om – uitsluitend voor eigen gebruik - zelf (digitale) foto’s te maken van ter inzage
gegeven materiaal. Daartoe dient vooraf een formulier te worden ingevuld bij de balie van de
Onderzoekzaal. Camera-opnames met flits en/of statief zijn niet toegestaan. Aan het maken van
deze opnames zijn geen kosten aan verbonden.
Bepalingen
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke bepalingen met
betrekking tot openbaarmaking en verveelvoudiging.
Opdrachten voor fotokopieën, scans en afdrukken van scans worden bijvoorkeur in behandeling
genomen na contante betaling of betaling via PINpas of Chippas aan de balie. Het materiaal kan ook
op rekening verzonden worden, in dat geval worden echter wel verzend- en administratiekosten
berekend.
Scans worden gemaakt in twee formaten:
1. TIF-formaat: in alle gevallen waarbij de scan gebruikt gaat worden in een (commerciële)
publicatie. Levering op DVD/CD of via WeTransfer.
2. JPG (72 DPI) formaat: alleen voor studiedoeleinden, niet voor gebruik in publicaties. Levering
op DVD/CD/mail
Kaarten die via de printer op de kaartenzaal worden afgedrukt, mogen niet gebruikt worden voor
publicatie.
De levertijd bedraagt maximaal vier weken.

Kopieën aangevraagd bij UBA-balie’s
Fotokopie A4: materiaal jonger dan 100 jaar
Fotokopie A3: materiaal jonger dan 100 jaar

€ 0,45
€ 0,65

Tarieven voor scanopdrachten bij de Bijzondere Collecties
Digitale opname in TIF formaat: t.b.v. gebruik voor een eindscriptie, proefschrift of een
afstudeerproject: € 15,00 per opname (eerste 10 opnamen [per band!]), elke volgende
opname € 1,00.
Digitale opname in TIF formaat: t.b.v. gebruik voor andere publicaties: € 15,00 per opname.
Digitale opname in JPG (72 DPI) formaat uitsluitend voor studiedoeleinden, niet voor publicatie
in welke vorm dan ook: € 4,50 per opname.
Scannen van kaarten voor studiedoeleinden: A4: € 1,00 per opname en groot formaat: € 5,00.
Scannen van kaarten voor overigen: A4: € 5,00 per opname en groot formaat: € 15,00
Digitale opnames voor uitsluitend commerciële doeleinden: prijs nader overeen te komen.
Tarieven voor drager
Digitaal op DVD
WeTransfer

€ 5,00
gratis

Tarieven voor afdrukken van scans bij de Bijzondere Collecties
Prints gemaakt door fotograaf :
A4 kleuren / zwart wit € 12,00
A3 kleuren / zwart wit € 20,00
A2 kleuren / zwart wit € 25,00
Prints van kaarten:
Studiedoeleinden

overigen

fotopapier

A4 € 2,50

€ 6,00

€ 12,00

A3 € 5,00

€ 10,00

€ 20,00

A2 € 7,50

€ 12,50

€ 25,00

A1 € 10,00

€ 17,50

€ 35,00

A0 € 12,50

€ 25,00

€ 50,00

Tarieven voor verzend- en administratiekosten
Bij contante (of PIN) betaling en afhalen bij balie worden geen administratiekosten berekend.
Binnenland
contante (of PIN) betaling en verzending:
betaling op rekening en afhalen bij balie of WeTransfer:
betaling op rekening en verzending:

€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00

Buitenland
verzend- en administratiekosten (CD/DVD)
administratiekosten (WeTransfer)

€ 25,00
€ 10,00

Reproductierechtvergoeding
Bepalingen
1. De reproductierechtvergoeding wordt geheven voor het meervoudig gebruik als illustratie
en/of andere reproductievormen van beeldmateriaal van bij de UB in beheer zijnde oude
drukken, handschriften, prenten, plano’s, kaarten en overig (historisch) materiaal waarop geen
auteurs- en/of andere rechten bij derden van kracht zijn. De reproductierechtvergoeding
betreft ook de digitale overname van UB-beeldmateriaal. De reproductierechtvergoeding geldt
voor elk afgebeeld item afzonderlijk en wordt berekend boven de verschuldigde foto-, filmen/of digitaliseringskosten en dient vooraf te worden voldaan.
2. De afnemer/gebruiker verplicht zich bij/naast/onder de reproductie de herkomst als volgt weer
te geven: 'Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) [+ naam van de desbetreffende
collectie/Onderzoeksafdeling + signatuur]'
3. De afnemer/gebruiker verplicht zich, in het geval van reproductie op papieren
informatiedragers, twee bewijsexemplaren aan de UB te overhandigen, uitgezonderd in het
geval van facsimilering, waarbij drie bewijsexemplaren worden verlangd.
4. Bij wijziging van de oorspronkelijke bestemming van het beeldmateriaal (bijv. wanneer foto’s
van UB-herkomst uit een persoonlijke documentatie, of uit een andere bron, voor publicitaire
doeleinden worden aangewend) is de afnemer/gebruiker alsnog reproductierecht verschuldigd.
Hij/zij dient hiertoe contact op te nemen met de desbetreffende beheerders van de
collecties waaruit het beeldmateriaal afkomstig is.

5. Bij niet nakoming van deze verplichtingen wordt de oorspronkelijke eigenaar, c.q.
afnemer/gebruiker aansprakelijk gesteld voor het verschuldigde reproductierechttarief,
vermeerderd met incassokosten.
6. Bij uitzondering kunnen om moverende redenen, na indiening van een schriftelijk
beargumenteerd verzoek, lagere tarieven worden gehanteerd, dan wel kan geheel van
reproductierechtvergoeding worden afgezien, zulks uitsluitend ter beoordeling van de
desbetreffende beheerder/conservator en na goedkeuring door de hoofdconservator. In dat
geval dient in het voorwoord, inleiding, colofon, dan wel een anderszins daartoe geëigende
plaats te worden vermeld: 'Bijzondere dank gaat uit naar de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam (UvA), die de gebruikelijke reproductierechtvergoeding niet in rekening bracht'. Als
tegenprestatie is de afnemer/gebruiker verplicht drie bewijsexemplaren te overleggen.
Reproductierechtvergoeding per item of afbeelding
SOORT EN OPLAGE

ZWART/WIT

KLEUR

gratis

gratis

€ 75,00
€ 100,00

€ 175,00
€ 175,00

25,00
49,50
75,00
100,00

125,00
148,50
175,00
200,00

125,00

225,00

25,00
49,50
75,00
100,00
125,00

125,00
148,50
175,00
200,00
225,00

Scriptie/dissertatie
geen handelsuitgave
Krant, nieuwsblad, weekbladen
0-100.000 exemplaren
meer dan 100.000 ex.
Periodieken
0-2.500 ex.
(buitenzijde omslag 0-2.500 ex.)
2.500-25.000 ex.
meer dan 25.000 ex.
(buitenzijde omslag 2.500 ex. en meer)
Boeken
0-1.000 ex.
(buitenzijde omslag 0-1.000 ex.)
1.000-5.000 ex.
meer dan 5.000 ex.
(buitenzijde omslag 1.000 ex. en meer)

SOORT EN OPLAGE

ZWART/WIT

KLEUR

€ 25,00
€ 75,00

€ 125,00
€ 175,00

€ 75,00

€ 175,00

€ 25,00

€ 125,00

€ 500,00
€ 375,00

€ 750,00
€ 500,00

€ 125,00

€ 225,00

€ 500,00
€ 625,00

€ 750,00
€ 875,00

€ 750,00
€ 907,00

€ 1000,00
€ 1250,00

gratis
€ 100,00

gratis
€ 200,00

€ 75,00

€ 125,00

Brochures
0-3.000 ex.
meer dan 3.000 ex.
Prentbriefkaarten
voor verkoop:
voor interne verspreiding:
Affiche’s/plano’s
voor verkoop:
voor reclame:
voor musea, tentoonstellingen etc.
Facsimile’s
omvang tot 150 pagina’s:
0-100 ex.
meer dan 100 ex.
omvang meer dan 150 pagina’s:
0-250 ex.
meer dan 250 ex.
Digitale beeldovername
privé-gebruik:
(commercieel) Web-/Internetgebruik, per beeld
Vergrotingen voor tentoonstellingen e.d.
instructief/decoratief gebruik
Tv-, film-, video-opnamen
t.b.v. beperkte, besloten distributie:
per dagdeel van 4 uur
t.b.v. tv-, film- en documentaire distributie:
per dagdeel van 4 uur

€ 250,00
€ 1000,00

Conserveringstoeslag op bruiklenen t.b.v. tentoonstellingen
1% van de verzekerde waarde van het bruikleen:

variabel

minimumbedrag conserveringstoeslag:

€

45,00

Advisering
Advisering en begeleiding op het gebied van conservering en restauratie

Laatste wijziging: dec 2018

variabel

