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Uitleendienst Erfgoed
Om de zorg voor cultureel erfgoed verder te stimuleren, stelt de Vlaamse overheid
een basisaanbod aan uitleenmateriaal ter beschikking. Dat materiaal is een selectie
van kwaliteitsvolle hulpmiddelen, die eenvoudig te bedienen zijn en een meerwaarde
bieden bij het beschrijven en beter bewaren van erfgoedcollecties.
Heb je plannen om je erfgoedcollectie beter te beschrijven of te bewaren? Op de
website uitleendiensterfgoed.be kun je het volledige aanbod hulpmiddelen verkennen
of meteen een aanvraag indienen.
Na goedkeuring van de aanvraag kun je het bestelde materiaal ophalen in een van
de tien regionale uitleenpunten in Vlaanderen: Antwerpen, Brugge, Dilbeek, Genk,
Herentals, Kortrijk, Leuven, Oosterzele, Sint-Niklaas en Sint-Truiden.
Het gebruik van het materiaal is volledig kosteloos, maar je staat zelf in voor het
afhalen en terugbrengen ervan.
Bijkomend advies of extra begeleiding is altijd mogelijk. Zowel het Departement Cultuur,
Jeugd en Media als het steunpunt FARO stellen hun expertise graag ter beschikking:
erfgoedconsulenten@vlaanderen.be – info@faro.be

Hoe materiaal aanvragen?
Surf naar het klantenportaal uitleendiensterfgoed.be
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maak eenmalig een gebruikersaccount aan. Daarmee kun je
nadien eenvoudig materiaal aanvragen op jouw naam en voor
jouw organisatie.
Bevestig eenmalig je e-mailadres.
Duid het uitleenpunt van je keuze aan.
Kies het materiaal dat je nodig hebt.
Vul de periode in waarin je het materiaal wilt gebruiken en
controleer de beschikbaarheid.
Als het materiaal beschikbaar is in de gewenste periode, voeg het
dan toe aan je winkelwagen.
Ga daarna naar je winkelwagen: controleer alle gegevens,
omschrijf beknopt waarvoor je het materiaal nodig hebt en
verklaar je akkoord met de gebruiksvoorwaarden.
Dien tot slot je aanvraag in.

Wanneer je aanvraag ingediend is, ontvang je via e-mail een bevestiging van je aanvraag. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media behandelt de aanvragen in chronologische volgorde.

Uitleenaanbod
FOTOGRAFIESET
Met deze set kun je eenvormige en
kwaliteitsvolle digitale foto’s maken.

DATALOGGER VOOR TEMPERATUUR
EN RELATIEVE VOCHTIGHEID
Deze datalogger registreert het
bewaarklimaat waarin erfgoedcollecties
zich bevinden.

DATALOGGER VOOR LICHT EN UV-STRALING
Deze datalogger geeft de lichtstraling weer
waaraan erfgoed wordt blootgesteld.

MUSEUMSTOFZUIGER
Met dit toestel kun je zelf behoedzaam
erfgoedcollecties schoonmaken.

ANOXIESET
Met deze set kun je zelf schadelijke insecten
in kleinere objecten veilig bestrijden.

Neem meteen contact op met het aangewezen uitleenpunt. Afhalen
en terugbrengen van het materiaal gebeurt immers altijd op afspraak.
Breng ook je reserveringsbevestiging mee naar het uitleenpunt. Zo kun
je samen met de medewerkers van het uitleenpunt verifiëren dat je het
juiste materiaal mee krijgt.
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De Uitleendienst Erfgoed is een realisatie van de volgende partners:
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Wanneer je aanvraag goedgekeurd is, ontvang je opnieuw een e-mail
waarin je reservering bevestigd wordt en de contactgegevens van het
gekozen uitleenpunt vermeld staan.

Overige foto’s: Departement CJM

Afhalen en terugbrengen

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
erfgoedconsulenten@vlaanderen.be
02 553 69 67

