FAQ IMAGES BIJZONDERE COLLECTIES
UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN
Hoe moet ik een aanvraag doen voor een image uit de bijzondere collecties?
Het online formulier kunt u vinden op het tabblad Special Collections in onze Catalogus, maar
ook bij de objectbeschrijvingen van stukken uit de bijzondere collecties in de catalogus zelf.

Hoe lang duurt het verwerken van mijn bestelling?
Binnen ca. twee weken na betaling van de factuur wordt de bestelling verstuurd. Bij een
reproductiebestelling van meerdere objecten kan de levertijd oplopen.

Hoeveel kost mijn bestelling?
Alle standaardkosten worden aangegeven op het bestelformulier. Eventuele bancaire kosten
worden extra in rekening gebracht. Een enkele keer zullen er aanvullende kosten zijn. U
wordt dan per mail eerst om toestemming gevraagd.

Van welke objecten kan ik een image aanvragen?
Voor alle objecten kan een reproductieverzoek ingediend worden. De medewerkers
beoordelen de aanvraag. Het is niet altijd mogelijk een image te verkrijgen. U ontvangt een
bericht per mail als de aanvraag niet gehonoreerd kan worden.

Kan ik verschillende objecten aanvragen op één bestelformulier?
Nee, u moet voor elk apart object een formulier invullen. Het is wel mogelijk op één
formulier van één object/signatuur meerdere images te bestellen.

Waarom is mijn bestelling afgewezen?
De UBL (Universitaire Bibliotheken Leiden) probeert alle aanvragen te honoreren, maar er
kunnen uitzonderingen zijn en de UBL kan een bestelling weigeren op grond van de
kwetsbaarheid van het object, vanwege beperkingen in het gebruik of andere omstandigheden.
Ook is het mogelijk dat uw bestelling wordt afgewezen vanwege copyrightrestricties.

Moet ik toestemming aan de UBL vragen om reproducties van materiaal uit
de bijzondere collecties te publiceren?
Nee, het is niet nodig toestemming te vragen aan de UBL om reproducties te gebruiken uit de
bijzondere collecties. Als u van plan bent om een werk uit onze collecties te publiceren, dan is
van belang:
-

om de maker(s) van het originele werk te vermelden
om een bronvermelding op te nemen in de publicatie: Universitaire Bibliotheken
Leiden + signatuur.

Images van originele werken kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor alle werken die
vallen onder de auteurswet heeft u schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende(n).
Een origineel werk is auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker.
Rechthebbenden zijn: de maker, eventuele andere meewerkende maker(s), nabestaanden of
instellingen waaraan de auteursrechten zijn overgedragen. Onder hergebruik wordt verstaan:
alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen.
Voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde images dient u zelf toestemming te
vragen aan de rechthebbende(n). De UBL is niet aansprakelijk voor inbreuk op het
auteursrecht.
We stellen het sturen van een presentexemplaar aan de Universitaire Bibliotheken Leiden zeer
op prijs (Universitaire Bibliotheken Leiden, Bijzondere Collecties, Witte Singel 27, 2311 BG
Leiden).

Brengt de UBL kosten in rekening bij het gebruik van images in publicaties?
Nee. De UBL brengt geen kosten in rekening voor het gebruik in publicaties van images die
vrij zijn van copyrightrestricties.
We stellen het sturen van een presentexemplaar aan de Universitaire Bibliotheken Leiden zeer
op prijs (Universitaire Bibliotheken Leiden, Bijzondere Collecties, Witte Singel 27, 2311 BG
Leiden).

Ben ik verplicht om een bronvermelding op te nemen in de publicatie?
Ja, de aanvrager verplicht zich een correcte bronvermelding op te nemen in de publicatie:
Universitaire Bibliotheken Leiden + signatuur.

Kan ik zelf foto's nemen van materiaal uit de bijzondere collecties?
Ja, meestal kunt u zelf foto's maken, maar wel zonder andere bezoekers te storen.
Fotograferen is alleen toegestaan na toestemming door de baliemedewerker.




Opnames vinden plaats op de leeszaal
Gebruik van flitser, statief of een scanner is niet toegestaan.
De opnames zijn in principe bedoeld voor eigen gebruik ten behoeve van onderwijs en
onderzoek.

