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AANVRAAGFORMULIER DIGITALISERING AUDIOVISUEEL MATERIAAL 

Als lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland heeft u jaarlijks recht op digitalisering van 2 uur film, 
video en geluid. Om een aanvraag voor digitalisering in te dienen doet u het volgende:  

- Vul dit formulier volledig in 
- Sla het ingevulde formulier als volgt op: 

“<datum:jjjjmmdd>_Aanvraagformulier_digitalisering_AVAG_<naam-organisatie>” 
vb: 20210923_Aanvraagformulier_digitalisering_AVAG_Gelders-Archief 

- Stuur dit bestand als bijlage naar avag@geldersarchief.nl  
Als de aanvraag in behandeling wordt genomen wordt met u een afspraak gemaakt wanneer u het te 
digitaliseren materiaal kunt brengen naar het Gelders Archief.  

Gegevens aanvrager: 
Naam: _______________________________________________________________ 

optredend namens (organisatie): ______________________________________________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer(s): _______________________________________________________________ 

Te digitaliseren stukken: 
Vul in de tabel hieronder de gegevens van de te digitaliseren stukken in.  
 

Inventaris 
nummer. 

Titel Tijdsduur 
(in minuten) 

Materiaal /Dragersoort 
(kies 1 optie per titel) 

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic 

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic 

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic 

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic 

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic  

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic 

   - Film:     ☐ 8mm   ☐ 16mm 
- Geluid:  ☐ band   ☐ cassette 
- Video:   ☐ VHS    ☐ Umatic 
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