
TARIEVENLIJST FILMMATERIAAL* 
 
Algemene voorwaarden 
 

• Al het beschikbaar stellen van het materiaal gaat onder voorwaarde van 
toestemming en naamsvermelding van auteursrechthebbende(n), alsmede 
bronvermelding van het Regionaal Archief Nijmegen / Stichting Nijmegen Blijft 
in Beeld; 

• Uitzending/vertoning is standaard onder vrijwaring van mogelijke claims van 
eventuele derde rechthebbenden. 

 
 
Omschrijving Tarief in euro’s 
  

Research film per uur 50,00 (tevens starttarief) 
Viewing film per uur 50,00 (tevens starttarief) 
  
Kopieerkosten voor particulieren, historische verenigingen, 
culturele, educatieve en zorginstellingen op DVD/harde schijf 
(incl. gebruiksvergoeding, excl. materiaal) 

20,00 

Kopieerkosten voor particulieren, historische verenigingen, 
culturele, educatieve en zorginstellingen op DVD/harde schijf 
i.g.v. monteren (incl. gebruiksvergoeding, excl. materiaal) 

40,00 

DVD compilatie met menu voor particulieren, historische 
verenigingen, culturele, educatieve en zorginstellingen (incl. 
gebruiksvergoeding, excl. materiaal) 

50,00 

  
Fragmentgebruik in lokale commerciële produkties, per sec. (min. 
60 sec.) 

2,50 

Fragmentgebruik in regionale commerciële produkties, per sec. 
(min. 60 sec.) 

3,50 

Fragmentgebruik in landelijke commerciële produkties, per sec. 
(min. 60 sec.) 

4,50 

  
Fragmentgebruik televisie lokaal incl. herhalingen in caroussel, 
incl. herhalingen in Uitzending gemist + 1 andere website (voor 5 
jaar) per sec. (min. 60 sec.) 

1,20 

Fragmentgebruik televisie regionaal incl. herhalingen in 
caroussel, incl. herhalingen in Uitzending gemist + 1 andere 
website (voor 5 jaar) per sec. (min. 60 sec.) 

1,70 

Fragmentgebruik televisie landelijk, incl. herhalingen in 
Uitzending gemist + 1 andere website (voor 5 jaar) per sec. (min. 
60 sec.) 

4,50 

Fragmentgebruik televisie buitenland per sec. (min. 60 sec.) 5,00 
  
Fragmentgebruik commercials televisie lokaal/regionaal, per sec. 
(min. 3 sec.) 

120,00 

Fragmentgebruik commercials televisie landelijk, per sec. (min. 3 
sec.) 

480,00 

Fragmentgebruik commercials televisie buitenland op aanvraag 
Fragmentgebruik commercials bioscoop op aanvraag 
  
Fragmentgebruik internet omroepen, per 5 jaar op aanvraag 



Fragmentgebruik internet niet-omroep / commercieel voor max. 5 
jaar, per minuut (min. 1 minuut) 

225,00 

Fragmentgebruik internet niet-omroep / educatief voor max. 5 
jaar, per minuut (min. 1 minuut) 

50,00 

  
Administratiekosten 40,00 

 
* Samengesteld volgens de richtlijnen van het Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele 
Archieven (NORAA). Prijswijzigingen voorbehouden. 


