Overeenkomst televisieopnamen in het Nationaal Archief
A. Gedragsregels
Het Nationaal Archief beheert een groot aantal archieven, waarin veel unieke, kostbare en kwetsbare
stukken zijn opgenomen. Een deel van de archieven is niet openbaar in verband met privacybescherming
van in de archieven genoemde personen, of om andere redenen. Daarom gelden voor de bezoekers van het
Nationaal Archief die worden toegelaten tot de depots een aantal gedragsregels. Door deze verklaring te
ondertekenen, verklaart u zich akkoord met de hieronder genoemde gedragsregels.
Gedragsregels:
1. Bij uw bezoek meldt u zich bij de receptie en vult u desgevraagd het registratieformulier in;
2. De aan u uitgereikte badge draagt u gedurende uw bezoek zichtbaar op uw kleding;
3. Jassen en tassen worden niet meegenomen in studiezaal en /of depots; net als eten en drinken. Pennen
zijn ook niet toegestaan;
4. Bij een bezoek aan de depots is er voortdurend een medewerker van het Nationaal Archief aanwezig. U
dient de aanwijzingen van deze medewerker stipt op te volgen;
5. Opstellen van camera, microfoons, licht etc. alleen met instemming van de medewerker van het
Nationaal Archief;
6. Alleen medewerkers van het Nationaal Archief zijn bevoegd archiefstukken uit de stellingen te nemen en
ze daarin terug te plaatsen;
7. U beperkt zich bij het opnamen maken tot de vooraf overeengekomen archiefstukken;
8. U onthoudt zich van het openbaar maken van (informatie betreffende) niet-openbare archiefstukken die
u – op welke wijze dan ook – onder ogen zijn gekomen, tenzij u daarvoor de nadrukkelijke en
schriftelijke toestemming hebt van het Nationaal Archief.
B. Rechten en tegenprestatie
Het Nationaal Archief is de onvervreemdbare eigenaar van alle auteurs- en gebruiksrechten van stukken die
in haar depots worden bewaard. Met deze overeenkomst verleent het Nationaal Archief aan de hieronder
genoemde televisieproducent en /of –omroep het recht tot … malige uitzending binnen een periode van …
jaar in Nederland / in Europa / wereldwijd van filmopnamen van archiefstukken van het Nationaal Archief.
Naam producent /omroep: …………………………………………………………………………………………………….
Datum opnamen:

…………………………………………………………………………………………………….

Duur opnamen:

…………………………………………………………………………………..………… uur

Datum uitzending:

…………………………………………………………………………………………………….

Onderwerp:

……………………………………………………………………………………………………

Als tegenprestatie voor de geleverde diensten en toegekende rechten verlangt het Nationaal Archief:
1. Een duidelijke vermelding van het Nationaal Archief te Den Haag in de aftiteling van het programma.
2. Een DVD van het volledige uitgezonden programma, te leveren uiterlijk 6 weken na de eerste
uitzenddatum.
Ondergetekenden verklaren zich
- akkoord met deze overeenkomst
- akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden
- de regels voor filmen in het Nationaal Archief
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