
 
 

RAADPLEGING VAN DE ARCHIEFDOCUMENTEN EN DE AUDIOVISUELE INTERVIEWS VAN DE 
AUSCHWITZ STICHTING 

 

AANVRAAG TOT RAADPLEGING 

 
Fiche nummer: 
 
Datum: 
 
NAAM, Voornaam: 
 
Instelling: 
 
 
Aangevraagde archiefstukken:  
 
 
 
Doel van het onderzoek: 
 
 
 
Handtekening van de raadpleger en de promotor van het onderzoek die kennis genomen hebben van de 
raadplegingsvoorwaarden vermeld in bijlage. 
 
 
 
Promotor      Raadpleger 
 
NAAM:       NAAM: 
Voornaam:      Voornaam: 
Instelling:      Instelling: 
 
 

 
Voor de Auschwitz Stichting: 
 
 
 
Henri GOLDBERG,     Frédéric CRAHAY, 
Voorzitter      Directeur 
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RAADPLEGINGS- EN REPRODUCTIEVOORWAARDEN VAN DE ARCHIEFDOCUMENTEN EN DE 
AUDIOVISUELE INTERVIEWS VAN DE STICHTING AUSCHWITZ  
 

REGLEMENT 

 
1.Raadplegingsvoorwaarden van de documenten: 
Elke raadpleging is onderhevig aan een op naam gemaakte toelating, gegeven door de Stichting 
Auschwitz. Voor de studenten en de onderzoekers wordt de toelating enkel gegeven na een schriftelijke 
aanvraag van de promotor van het onderzoek. Thema en doel van dit onderzoek moeten nauwkeurig 
worden onschreven. De Stichting Auschwitz verleent zich het recht de toelating voor archiefconsultaties 
te weigeren.  
 
2. Voorwaarden van gebruik en reproductie van documenten:  
 Elk gebruik, deels of in haar geheel, van teksten, klank en beelden vindt plaats met inachtname van 

het respect voor de herinnering van de overlevende(n) en voor de herinnering aan de deportatie. 
 Elk gebruik, deels of in haar geheel, van teksten, klank en beelden houdt rekening met 

auteursrechten en individuele rechten van derden. Als die niet worden gerespecteerd, is de 
aanvrager als enige verantwoordelijk. 

 Elk gebruik, deels of in haar geheel, van teksten, klank en beelden moet verplicht volgende 
vermelding weergeven: Archieven van de Stichting Auschwitz.  

 Elk reproductie, deels of in haar geheel, van teksten, klank en beelden moet aan de Stichting 
Auschwitz worden aangevraagd. Die verleent een op naam gemaakte toelating. Voor de studenten 
en de onderzoekers wordt de toelating enkel gegeven na een schriftelijke aanvraag van de 
promotor van het onderzoek. Thema en doel van dit onderzoek moeten nauwkeurig worden 
onschreven. De Stichting Auschwitz verleent zich het recht de toelating voor archiefreproducties te 
weigeren. 

 De namen en de voornamen van de getuigen van het Fonds van archieven van de audiovisuele 
getuigenissen van overlevenden van de nazi concentratiekampen kunnen in geen enkel geval 
voortgebracht worden. Er wordt aangeraden om leningsnamen met aanwijzing van de notering van 
archief van de Stichting Auschwitz te gebruiken. 

 De weergave(n) / de kopie(s) / de reproductie(s) toegelaten door de Stichting Auschwitz zal (zullen) 
in geen enkel geval voortgebracht kunnen verspreid worden noch meegedeeld aan een derde 
zonder voorafgaande nominale vergunning / schriftelijke toestemming van de Stichting Auschwitz.  

 De Stichting Auschwitz behoudt zich het recht voor om de namen van de particuliere personen op 
de weergave van de documenten af te schaffen die zij behoudt. 

 Elk reproductie moet gevolgd worden door de afgifte (door de aanvrager) van een exemplaar van 
het werk waarin de reproductie werd opgenomen (van ieder gebruik dat werd gemaakt van elke 
geautoriseerde reproductie(s)).  

 
3. Waarschuwing:  
De interviews van de overlevenden zijn niet bestemd voor publiek gebruik, noch door hun vorm, noch 
door hun inhoud aan een gebruik of openbare verspreiding. Hun doel is enerzijds wetenschappelijk, 
anderzijds pedagogisch. 
  
4. Dit reglement wordt gevoegd bij de fiche van raadpleging nummer         , datum       , van 
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