
Blijf thuis als u klachten heeft, zoals 

niezen, hoesten, keelpijn of koorts. 

Wij helpen u graag digitaal verder 

Houd 1,5 meter afstand van ons 

personeel en anderen, ook vóór ons 

gebouw, 

Raak alleen aan wat u nodig heeft, 

met gedesinfecteerde en afgedroog-

de handen 

Volg altijd de aanwijzingen van ons 

personeel op. Zij zijn herkenbaar aan 

hun badge. 

Kom zoveel mogelijk alleen naar de 

studiezaal.  

Betaal als het kan met pin of con-

tactloos. 

Regels dienstverlening: 

 Digitaal als het kan: als een aanvraag digitaal afgehandeld kan worden, dan doen we dat. 

 Originelen raadplegen kan: als inzage in originelen nodig is, maken we hiervoor een af-

spraak. 

 Afspraak maken moet: de studiezaal is alleen op afspraak te bezoeken. Als u stukken reser-

veert via de website, bevestigen wij de afspraak. Een afspraak kan ook telefonisch gemaakt 

worden. 

 Neem eigen laptop of tablet mee: voor uw eigen veiligheid is het beter om met uw eigen de-

vice te werken. U kunt gebruik maken van het wifi-netwerk (bezoekers) en de wifi-printer(s). 

Heeft u geen eigen device? Dan is er bij iedere werkplek een tablet beschikbaar. 

 Aanvragen originelen mag: bezoekers kunnen via de website stukken aanvragen of reser-

veren. Bij een reservering via de site, bevestigen wij de datum en tijd. Lukt het niet via de site, 

neem dan per mail of telefonisch contact met ons op.  

 Werkplek wordt aangewezen: de studiezaalmedewerker wijst u een werkplek aan. Alleen de 

6 tafels met schermen en tablets zijn werkplekken. U mag de stoel niet naar een andere tafel 

verplaatsen. Zo bewaken we de 1,5 meter afstand. 

 Desinfecteren moet: elke keer, voordat u de studiezaal ingaat. Er staat een desinfectiezuil in 

de hal, die u met de elleboog kunt bedienen. Droog na het desinfecteren de handen met een 

papieren handdoek af en gooi het handdoekje weg. 

 Koffie/thee zijn beschikbaar: in de serre, maar alleen in wegwerpbekers. Er zijn in de serre 

zes zitplaatsen op 1,5 meter afstand beschikbaar.  

 Vragen staat vrij: heeft u vragen over deze regels of de richtlijnen binnen de archiefsector? 

Anette de Lange en Hans Pennings zijn de verantwoordelijken voor de maatregelen binnen 

het Gemeentearchief. 
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Deskpads in de studiezaal 

De bureaulegger bevat belangrijke informatie. U 

kunt deze na gebruik meenemen of weggooien. 

Digitaal zoeken 

Op de website https://

erfgoed.gemert-bakel.nl 

staat bovenaan een zoek-

veld met daarachter een 

knop “Zoeken”. Door een 

zoekterm in dit veld in te vul-

len, kunt u googelend zoe-

ken door alle collecties. U 

krijgt dan eerst een overzicht 

van alle treffers in de ver-

schillende collecties, maar u 

kunt ook ervoor kiezen om 

alles te zien. 

Hieronder staan knoppen om 

eerst een zoekingang te kie-

zen, zodat u direct kunt be-

palen of u bijvoorbeeld al-

leen in de bibliotheek wilt 

zoeken. 

Daaronder staan een selec-

tie uit onderzoekthema’s, 

waarmee u thematisch kunt 

zoeken. Hier vindt u een kor-

te introductie en links naar 

bronnenoverzichten en vaak 

ook links naar externe bron-

nen. 

Aanvraaginstructies: 

Klik in het overzicht van Resultaten op het Aan-

vraag-icoontje of klik op de Detail-pagina op de 

knop “Aanvragen”.  

Op het Aanvragen-formulier staan de datum van 

vandaag en het dagdeel ingevuld, maar u kunt 

ook voor een andere datum of dagdeel reserve-

ren.  

Klik op de knop “Aanvragen”. U kunt andere 

stukken toevoegen of vul uw gegevens in  op het 

formulier in de “Winkelwagen” Als u op de site 

ingelogd bent, zijn deze gegevens al ingevuld. 

Klik daarna op “Aanvraag afronden”. 

Als u googelend of thematisch heeft gezocht, 

krijgt u eerst een overzicht van het aantal 

treffers in onze collecties. U kun er dan voor 

kiezen om de collecties afzonderlijk te bekijken 

of alle resultaten te zien.  

Zoekt u binnen een module via de knoppen, dan 

krijgt u een resultaten-overzicht. Hier kunt u met 

het Detail-icoontje meer gegevens zien. 

Zoekresultaten: 

Waarom u een gebruikersaccount aanmaakt 

Op het tabblad Inloggen kunt u een gebruikersaccount 

aanmaken en daarmee inloggen. Dit heeft een aantal 

voordelen voor u: 

 Aanvragen gaat gemakkelijker en sneller; u hoeft 

niet steeds gegevens opnieuw in te vullen 

 U kunt eigen onderzoeksdossiers samenstellen en 

hierin zoekresultaten opslaan om later te bekijken 

 U heeft toegang tot meer gegevens en crowdsour-

cingsprojecten 

 Uw registratie als bezoeker in de studiezaal kost 

minder tijd 

Als u een van deze vragen met “Ja” kunt 

beantwoorden, maak dan geen afspraak! 


