Tarievenlijst RKD 2016
Excl. B.T.W.
Toegangsprijzen
Dagpas
Dagpas met korting*
Weekpas
Weekpas met korting*
Jaarpas
Jaarpas met korting*

€ 2,83
€ 1,42
€ 8,49
€ 4,25
€ 28,30
€ 14,15

Incl. 6% B.T.W.
€ 3,00
€ 1,50
€ 9,00
€ 4,50
€ 30,00
€ 15,00

* Vrienden van het RKD en studenten (op vertoon van de studentenkaart) krijgen 50% korting.
Rondleidingen
Basisrondleiding

€ 49,59

€ 60,00 voor niet-wetenschappelijke groepen (maximaal 20
personen) gedurende ca. 45 minuten

Verdiepingingselement

€ 20,66

€ 25,00

presentatie op zaal over een specifieke collectie
door een conservator ca. 15 minuten

Lidmaatschap Stichting Cornelis Hofstede de Groot/Vrienden van het RKD
Student
€ 25,00
(niet ouder dan 25 jaar)
Vriend
€ 40,00 (minimaal)
Vriend in het buitenland
€ 55,00
Partnerlidmaatschap
€ 60,00 (minimaal)
Donateur
€ 100,00 (minimaal)
(incl. jaarkaart voor 1 persoon)
Bedrijfsdonateur
€ 500,00 (minimaal)
(incl. jaarkaart voor 1 persoon)
Cirkel van Hofstede
€ 1.000,00
(eenmalige schenking)
Leden ontvangen: RKD Bulletin, korting op toegang, uitnodiging voor lezingen, open dagen, excursies etc.
Aanmelden via de websitepagina: Vrienden van het RKD

Fotokopieën en afdrukken microfiches etc.

Schriftelijke of tel. bestellingen
Excl. B.T.W.
Incl. 6% B.T.W. Excl. B.T.W.
Incl. 6% B.T.W.
Standaard fotokopie/print (zwart/wit)
€ 0,09
€ 0,10
€ 0,90
€ 0,95
Standaard fotokopie zwart/wit collectie
€ 0,24
€ 0,25
€ 0,90
€ 0,95
Archivalia (na toestemming)/Persdocumentatie
Kwaliteitsfotokopie (zwart/wit)
€ 0,66
€ 0,70
€ 1,51
€ 1,60
Kleuren fotokopie
€ 1,42
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,65
Scans
Scan (kwaliteit voor publicatie, via e-mail)
binnen 10 dagen per e-mail
binnen 3 dagen per e-mail (max. 5 afb.)

Excl. B.T.W.
Incl. 21% B.T.W.
€ 23,14
€ 28,00
€ 37,19
€ 45,00
€ 57,85
€ 70,00

Foto-afdrukken
10 x 15 cm per afdruk
13 x 18 cm per afdruk
20 x 30 cm per afdruk
25 x 38 cm per afdruk

€ 23,97
€ 23,97
€ 24,79
€ 37,19

€ 29,00
€ 29,00
€ 30,00
€ 45,00

Bovengenoemde tarieven zijn excl. verzendkosten en eventuele bankkosten.
NB: bij fotokopieer- en scanopdrachten die zoekwerk vergen, wordt het zoektarief in rekening gebracht. Bij
opdrachten waarvoor onderzoek moet worden verricht, wordt (na toestemming van de aanvrager) het
onderzoekstarief in rekening gebracht.
Levertijd
Levertijd foto's en scans
spoedleveringen (tegen aangepast tarief)
levertijd fotokopieeën

4 weken
3 of 10 dagen
10 dagen

Aanvraag van toestemming voor publicatie
zenden aan
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
E: info@rkd.nl
Verzendkosten (incl. verpakking)
Afhankelijk van de omvang van de levering en de bestemming worden verzendkosten in rekening gebracht.
Zoektarief (zoektijd in collectie)
Het betreft hier het opzoeken in de collecties van concreet omschreven informatie en het doorgeven daarvan aan
hen die niet zelf naar het RKD (kunnen) komen. Het zoektarief bedraagt € 50,00 per uur (excl. BTW). Ook bij
fotokopieer- en scanopdrachten die zoekwerk vergen, wordt het zoektarief in rekening gebracht.

Onderzoekstarief (beoordeling kunstwerken en specialistisch onderzoek)
Voor de beoordeling van kunstwerken (stilistisch, iconografisch of topografisch) door een (assistent-) conservator,
geldt een starttarief van € 50,00 (excl. BTW) per beoordeling. De desbetreffende (assistent-)conservator zal u van
tevoren berichten over de hoeveelheid tijd die met het onderzoek is gemoeid. Voor beoordelingen die meer
onderzoek vergen, geldt een vervolgtarief van € 50,00 (excl. BTW) per halfuur. Tijdens de beoordelingsspreekuren
geldt geen onderzoekstarief.
Opname van origineel werk (incl. 6% B.T.W.)
Opname van originele kunstwerken, archiefstukken, etc. prijsindicatie op aanvraag.
Filmopnamen
Het maken van filmopnamen binnen het RKD (excl. beeldrechten)
Begeleiding extra RKD-medewerker
Voorbereiding t.b.v. filmopnamen, eerste uur
Voorbereiding t.b.v. filmopnamen > eerste uur

Excl. B.T.W.
Incl. 21% B.T.W.
€ 350,00
€ 423,50
€ 50,00
€ 60,50
gratis
€ 50,00
€ 60,50

Tarieven infraroodreflectografie (IRR)
Huur apparatuur*
Transportkosten apparatuur**
Vervoers-/verblijfskosten begeleider**
Personele begeleiding (Per uur)***

€ 275,00
p.m.
p.m.
€ 100,00

€ 332,75

€ 121,00

* T.b.v. wetenschappelijke doeleinden is de huur gratis, onder voorwaarden dat een kopie van het IRR-materiaal
ter beschikking van het RKD wordt gesteld.
**Voor rekening van de aanvrager
*** Voor iedere onderzoeksessie wordt een minimum van 1 uur in rekening gebracht voor het opzetten, testen en
afbreken van de apparatuur. Per werkdag worden maximaal 8 uren in rekening gebracht. De personele
begeleiding geldt ook voor de reistijd. In geval van wetenschappelijke doeleinden wordt een korting van 33,3%
over het uurtarief berekend.
Informatie
Margreet Wolters
Conservator Technische Documentatie
T: (+31) 070 3339762
E: wolters@rkd.nl
Digitale verwerking van IRR-opnamen
Het maken van montages per uur

€ 85,00

€ 102,85

Output van digitale montages
Via CD of e-mail per afbeelding

€ 18,00

€ 21,78

Informatie, bestellingen en aanvragen van toestemming publicatie van IRR-opnamen:
Margreet Wolters/Michiel Franken
Onderzoek en technische documentatie
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
T: (+31) 070 3339719
E: wolters@rkd.nl of franken@rkd.nl

