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KU N ST H I STO R I S C H O N D E R ZO E K
Nieuwsgierig naar een kunstwerk in uw bezit? Wilt u meer weten over de kunstenaar, stijl of stroming
en de periode waarin het is gemaakt? Of heeft u een brief of archiefstuk van een kunstenaar waar u
meer over wilt weten? U kunt het kunstwerk laten onderzoeken door een van onze conservatoren.
Per mail ontvangt u een verslag met de bevindingen.
Kunsthistorisch onderzoek

Tarief

Levertijd

Kunsthistorisch onderzoek verricht door een
conservator van het RKD. Het starttarief is
inclusief één uur onderzoek

Starttarief: € 127
Vervolgtarief:
€ 63,50 per half uur

15 werkdagen na betaling

BEELDMATERIAAL
Het RKD beheert een collectie van ruim 6 miljoen afbeeldingen van kunstwerken en 800 archieven
en deelcollecties. U kunt van deze afbeeldingen en archiefstukken een digitale opname aanvragen.
Bij een standaard scanaanvraag, snelle levering of groot formaat wordt er een nieuwe professionele
opname van de afbeelding gemaakt. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van het
beschikbare materiaal.
Beeldmateriaal

Tarief

Levertijd

Afbeelding met watermerk

Gratis

Direct

Beschikbare digitale afbeelding, kwaliteit divers
(pixels staan onder de afbeelding)

€5

Direct

Standaard scanaanvraag, 300 ppi A4 formaat

€ 31,50

15 werkdagen na betaling

Snelle levering scan, 300 ppi A4 formaat

€ 77,50

3 werkdagen na betaling

Groot formaat scan, > 300 ppi A4 formaat

€ 77,50

15 werkdagen na betaling

FOTOKOPIEËN
Het is mogelijk om fotokopieën te bestellen van artikelen, boeken en tijdschriften voor
studiedoeleinden. De fotokopieën ontvangt u als pdf per mail.
Fotokopieën

Tarief

Levertijd

1-25 pagina’s

€ 26,50

15 werkdagen na betaling

25-50 pagina’s

€ 52,50

15 werkdagen na betaling

SERVICEABONNEMENT
Met het serviceabonnement kunt u rechtstreeks uw kunsthistorische onderzoeksvragen voorleggen
aan een conservator van het RKD, betaalt u een lager uurtarief en heeft u gratis toegang tot onze
locatie in Den Haag.
Serviceabbonnement

Tarief

Tarief

A: 5 uur

€ 620

E: 25 uur

€ 2800

B: 10 uur

€ 1220

F: 30 uur

€ 3210

C: 15 uur

€ 1785

G: 40 uur

€ 4080

D: 20 uur

€ 2300

H: 50 uur

€ 4800

MASTERCLASSES
Het RKD biedt verschillende masterclasses aan, zowel in het Engels als in het Nederlands,
van circa anderhalf uur. Tijdens de masterclass geeft een RKD-conservator een inleiding op
een bepaald collectie-onderdeel of thema. Daarna gaan de deelnemers aan de hand van een
casestudy zelf aan de slag. De masterclasses zijn gratis voor studenten.
E NTREE
Met een dag- of jaarpas heeft u toegang tot de studiezaal van het RKD en kunt u gebruik maken
van de collectie. Studenten ontvangen 50% korting op de dag- en jaarpas.
Entree

Tarief

Dagpas

€5

Jaarpas

€ 42,50

BRUIKLENEN
Het RKD leent stukken uit de collectie uit ten behoeve van tentoonstellingen die worden gehouden
in een museum, bibliotheek of vergelijkbare culturele instelling.
Bruiklenen

Tarief

Levertijd

Objecten uit de collectie van het RKD, z oals archiefmateriaal, beelddocumentatie, b
 ibliotheekmateriaal
en technisch onderzoek

Onkosten voor
bruikleennemer

Volledige aanvraag ten minste
3 maanden voor aanvang
tentoonstelling

RONDLEIDINGEN
In circa 45 minuten krijgt u een algemene indruk van het RKD. Na een korte introductie volgt er een
rondgang over onze studiezaal waarbij een toelichting wordt gegeven op de verschillende collectie
onderdelen. Daarnaast komen ook de verschillende zoekmogelijkheden aan bod en wordt aandacht
besteed aan het materiaal dat in toenemende mate digitaal beschikbaar is. De rondleiding is gratis
voor educatieve doeleinden.
De prijzen en levertijden zijn onder voorbehoud. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Kijk voor de actuele informatie, auteursrecht
en leveringsvoorwaarden op de website onder ‘Diensten en Producten’. Hier vindt u ook de aanvraaginstructie per dienst.

