
 

 

 

Verklaring Vrijwilliger “Crowdsourcing Politiearchief Rotterdam WO2” 

 

De opnamekaarten en ontslagformulieren betreffende de Tweede Wereldoorlog uit het 

archief van de gemeentepolitie Rotterdam zijn onderdeel van de collectie van het 

Stadsarchief Rotterdam. Een gedeelte van het archief is beperkt openbaar en bevat 

privacygevoelige informatie over personen. Het mag daarom alleen onder de in deze 

verklaring opgestelde gebruiksvoorwaarden ingezien worden. Het Stadsarchief Rotterdam 

vraagt u daarom deze geheimshoudingsverklaring te ondertekenen en de 

gebruiksvoorwaarden te respecteren. 

 

Vult u a.u.b. de informatie volledig in! 

 

Ondergetekende:……………………………………………………….(achternaam, voornamen), 

meewerkend aan het project van Netwerk Oorlogsbronnen en Stadsarchief Rotterdam 

‘Crowdsourcing Politiearchief Rotterdam WO2’’ hierna: het Project 

Adres: 

………………………………………………………………….……………………………………….. 

Tel: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(let op, dit moet hetzelfde e-mailadres zijn als u gebruikt voor uw account op HetVolk.org) 

 

(Evt.) gebruikersnaam HetVolk.org: ………………………………………………………………… 

 

verplicht zich ertoe om de datasets van het Stadsarchief Rotterdam (zowel de scans van de 

arrestatie kaarten en ontslagformulieren als de informatie die hierop staat vermeld, hierna 

genoemd ‘de Informatie’) uitsluitend te gebruiken op de wijze die in deze Verklaring is 

toegestaan: 

 

  



 

 

Artikel 1. Toegestaan gebruik 

1.1 De informatie (of delen ervan) mogen uitsluitend worden gebruikt voor niet-commercieel, 

intern onderzoek, d.w.z. ten behoeve van het Project. De reden hiervoor is dat er 

intellectuele eigendomsrechten van anderen op de documenten rusten (zoals auteursrecht) 

en er persoonsgegevens in voorkomen waarop wetgeving ter bescherming van 

persoonsgegevens van toepassing is. 

1.2 De documenten mogen niet gedeeld worden met of verstrekt worden aan andere 

personen of partijen. 

1.3 De documenten mogen op geen enkele wijze openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of 

verder verspreid worden, op papier noch digitaal (zoals via internet of mail), anders dan via 

het besloten netwerk van het platform HetVolk.org. 

1.4 Het gebruik van de documenten moet bovendien in overeenstemming zijn met alle 

relevante wetgeving, betreffende intellectueel eigendom en bescherming van 

persoonsgegevens. 

1.5 Andere vormen van gebruik zijn strikt verboden. Ik besef dat ikzelf aansprakelijk ben 

voor elke schade of inbreuk op rechten die door derden en/of het Stadsarchief Rotterdam 

wordt geleden als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel voorgeschreven 

‘Toegestaan gebruik’. Ik vrijwaar de gemeente Rotterdam tegen elke aanspraak van derden 

dienaangaande. Op verzoek zal mijn naam worden verstrekt aan partijen die schade hebben 

geleden door mijn handelen. 

 

Artikel 2. Duur en beëindiging 

2.1 De maximale geldigheidsduur van deze Verklaring is gelijk aan de beoogde duur van het 

Project, dat eindigt op de slotdatum 31/12/2019. Indien dit project tussentijds wordt 

beëindigd, eindigt op de nieuwe slotdatum ook de geldigheid van deze Verklaring. 

2.2 Na beëindiging van het project is geen enkel gebruik van de documenten meer 

toegestaan en ben ik verplicht om alle kopieën van de documenten binnen 30 dagen nadat 

ik daartoe opdracht heb gekregen, blijvend te vernietigen. 

 

Artikel 3. Overige bepalingen 

3.1 Op deze verklaring is het Nederlands recht van toepassing. 

3.2 De bevoegde rechter is de rechtbank Amsterdam. Na wederzijdse instemming kunnen 

partijen ook besluiten tot arbitrage of mediation. 

3.3 Ondergetekende geeft het Netwerk Oorlogsbronnen en het Stadsarchief Rotterdam het 

recht alle informatie die hij / zij plaatst binnen het Project te gebruiken binnen de 

doelstellingen van het project. 



 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Naam vrijwilliger: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats & datum: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Graag de compleet ingevulde en ondertekende verklaring retourneren aan het Stadsarchief 

Rotterdam. Dat kan digitaal via crowdsourcingWO2DV@rotterdam.nl  o.v.v. ‘Verklaring 

vrijwilliger Crowdsourcing Project digitaliseren opnamekaarten en ontslagformulieren 

Tweede Wereldoorlog uit het archief van de gemeentepolitie Rotterdam’. Of mag per post 

naar onderstaand adres.  

 

Projectleider Crowdsourcing Rotterdam Politie Archief WWO2 Arrestatiekaarten en 

ontslagformulieren: 

 

Marie-Claire Dangerfield  

Stadsarchief Rotterdam 

Hofdijk 651, 3032CG Rotterdam.  

Mail: crowdsourcingWO2DV@rotterdam.nl  
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