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    Bestuurszaken en Coöperatie 

Bedrijfshistorie 

 

Aanvraagformulier onderzoek en gebruik van de historische archieven en collecties van 

Rabobank  

 

Naam: ................................................................................................. 

Adres:  ................................................................................................. 

Postcode en woonplaats:  ................................................................................................. 

Telefoon:  ................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................. 

Instelling:    ................................................................................................. 

 

 

Doel van het onderzoek / gebruik:  

................................................................................................................................................ 

 

.................................................................................................................................................. 

 

Nadere omschrijving van het onderwerp:  

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

Opmerkingen: 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

Aanvraagformulier en bijbehorende verklaring opsturen naar: 

 

Rabobank  

Afdeling Bedrijfshistorie, UC 084 

Postbus 17100 

3500 HG UTRECHT 

 

Of per e-mail naar bedrijfshistorie@rabobank.nl  

mailto:bedrijfshistorie@rabobank.nl
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Voorwaarden voor raadpleging en gebruik van archieven en collecties van Rabobank  

 

 

De gebruiker verklaart  

 

 

ten aanzien van raadpleging en gebruik van archieven 

 

1. geen kopieën van archiefbescheiden te maken zonder toestemming van medewerkers 

van de afdeling Bedrijfshistorie; 

 

2. bij eventuele publicatie geen onevenredig nadeel toe te brengen aan de belangen van 

de in de archiefbescheiden genoemde personen of hun nabestaanden, Rabobank en/of 

onderdelen van de Rabobank Groep; 

 

3. geen tot individuele natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens in de 

openbaarheid te brengen dan met schriftelijke toestemming van de afdeling 

Bedrijfshistorie; 

 

4. het concept van een voorgenomen publicatie aan de afdeling Bedrijfshistorie voor te 

leggen ter verificatie van de daaraan gestelde eisen; 

 

5. de bevoegdheid te erkennen van de afdeling Bedrijfshistorie om publicatie van 

bepaalde gegevens te verbieden; 

 

6. Rabobank te vrijwaren van eventuele claims van derden als gevolg van het openbaar 

maken en/of reproduceren van informatie uit Rabobank-archieven en -collecties; 

 

7. geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle aan de archiefbescheiden ontleende 

gegevens welke niet voor publicatie worden vrijgegeven; 

 

8. van de publicatie tenminste een exemplaar kosteloos aan de afdeling Bedrijfshistorie 

ter beschikking te stellen; 

 

9. zich te schikken naar de huisregels van de afdeling Bedrijfshistorie bij inzage in 

archiefbescheiden; 

 

10. te erkennen dat uit de verkregen toestemming tot publicatie geen enkele 

aansprakelijkheid van Rabobank kan worden afgeleid. 

 

 

aanvullende voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal 

 

11. bekend te zijn met het feit dat het verkregen beeldmateriaal, zoals vermeld in de 

bijlage, onderworpen is aan de Nederlandse Auteurswet;  

 

12. zorg te dragen voor toestemming van de auteursrechthebbende tot openbaarmaking 

en/of verveelvoudiging; 
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13. Rabobank te vrijwaren van eventuele claims van derden als gevolg van het openbaar 

maken en reproduceren van het beeldmateriaal, waaronder – maar niet beperkt tot – het 

auteursrecht van de maker en persoonlijkheidsrechten van afgebeelde personen; 

 

14. bij openbaarmaking te vermelden de naam van de maker en het jaar van ontstaan van 

het werk, beide voor zover bekend, en de herkomst: 'Collectie Rabobank 

Bedrijfshistorie'; 

 

 

 

naam:    ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Handtekening:           Datum:  

 

 

 


