Stadsarchief Rotterdam

Hulpmiddel aanvragen documenten
Het is momenteel alleen bij collectie ‘archieven’ mogelijk deze vooraf online ter inzage aan te
vragen. Om overige documenten aan te vragen neemt u contact met ons op. Er is een
maximum online aanvragen van 10 archiefstukken.
Stappen
1. Zoek binnen de collectie naar documenten die u wilt inzien. In het voorbeeld dat hier
wordt gebruikt is gezocht naar bestanddelen binnen archieven van de Laurenskerk
tussen 1600 en 1700.
2. Bij aan te vragen stukken ziet u een selectievakjes bij de zoekresultaten (zie figuur 1).
Wanneer u dit zoekresultaat selecteert ziet u rechtsboven in het scherm de knop
‘Aanvragen (#)’ verschijnen. Indien u meerdere stukken uit dit zoekresultaat wilt
aanvragen kunt u meerdere stukken selecteren.

Figuur 1. Voorbeeld selectievakjes aanvragen

3. Kies vervolgens voor ‘Aanvragen’. Het venster klapt uit met een samenvatting van de
stukken die u wilt inzien. Bevestig de aanvraag door op de knop ‘Aanvragen’ in het
opengeklapte venster te kiezen (zie figuur 2).
Soms lukt het niet om een stuk aan te vragen, bijvoorbeeld omdat het al door iemand
anders diezelfde dag is aangevraagd. Vaak is het wel mogelijk dan alsnog een stuk in

te zien. Neem contact op met één van de studiezaalmedewerkers.

Figuur 2. Voorbeeld opengeklapt venster samenvatting aanvraag

4. Vervolgens wordt er gevraagd wanneer u het stuk wilt inzien (figuur 3) en wordt
bevestigd dat de aanvraag in de winkelwagen is gezet (figuur 4).

Figuur 3. Voorbeeld scherm invullen inzagedatum

Figuur 4. Melding na plaatsing winkelwagen

Let op, uw stukken zijn op dit moment nog niet aangevraagd. Ga hiervoor door
naar stap 5.

Bovenstaande stappen kunt u voor een aantal zoekvragen herhalen. Er ligt een
maximum van 10 online aanvragen.
5. Kies ‘OK’ en ga naar de winkelwagen (figuur 5). Eenmaal in de winkelwagen ziet u
opnieuw een overzicht van aan te vragen stukken. Log in indien dit nodig is.

Figuur 5. Winkelwagen knop locatie

6. Eenmaal ingelogd ziet u een formulier (figuur 6) waar gevraagd wordt naar uw
gegevens. Een deel is al voor u ingevuld op basis van uw accountgegevens. Na het
kiezen van ‘verzenden’ wordt de aanvraag definitief gemaakt. U krijgt op het scherm
direct een bevestiging te zien met daarbij uw aanvraagnummer (figuur 7). U krijgt
tevens een bevestigingsbericht op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u deze

niet krijgt, neem dan contact met ons op.

Figuur 6. Aanvraagformulier winkelwagen

Figuur 7. Bevestiging aanvraag

