
UITLEENDIENST ERFGOED

 Uw erfgoed vakkundig 
ondersteund



Wat is de Uitleendienst Erfgoed? 

Om u bij het behoud en beheer van uw collectie(s) te helpen kunt u beroep doen 
op de Uitleendienst van FARO. Die is gratis en stelt kwalitatieve hulpmiddelen ter 
beschikking. Eenvoudig in gebruik en met een uitgesproken meerwaarde wanneer u 
erfgoedcollecties beschrijft en bewaart.

Hebt u plannen om uw erfgoedcollectie beter te beschrijven of te bewaren? Op 
de website uitleendiensterfgoed.be kunt u het volledige aanbod hulpmiddelen 
verkennen of meteen een aanvraag indienen. 
Na goedkeuring van de aanvraag kunt u 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 u staat zelf in voor het 
afhalen en terugbrengen ervan. 

Bijkomend advies of extra begeleiding is altijd mogelijk. De adviseurs van FARO 
stellen hun expertise graag ter beschikking. Stel uw vraag via uitleendienst@faro.be. 

Hoe materiaal aanvragen? 

Surf naar uitleendiensterfgoed.be. 

1. Maak eenmalig een gebruikersaccount aan. Daarmee kunt u nadien 
eenvoudig materiaal aanvragen op uw naam en voor uw organisatie. 

2. Bevestig eenmalig uw e-mailadres. 
3. Duid het uitleenpunt van uw keuze aan. 
4. Kies het materiaal dat u nodig hebt. 
5. Vul de periode in waarin u het materiaal wilt gebruiken en controleer de 

beschikbaarheid. 
6. Als het materiaal beschikbaar is in de gewenste periode, voeg het dan toe aan 

de winkelwagen. 
7. Ga daarna naar de winkelwagen: controleer alle gegevens, omschrijf 

beknopt waarvoor u het materiaal nodig hebt en verklaar u akkoord met de 
gebruiksvoorwaarden. 

8. Dien tot slot uw aanvraag in. 

Wanneer uw aanvraag ingediend is, ontvangt u via e-mail een bevestiging. 
Aanvragen worden behandeld in chronologische volgorde.

http://uitleendiensterfgoed.be


FOTOGRAFIESET 

Maak eenvormige en kwaliteitsvolle digitale foto’s.

DATALOGGER VOOR TEMPERATUUR EN RELATIEVE 
VOCHTIGHEID

Registreer het bewaarklimaat waarin 
erfgoedcollecties zich bevinden. 

DATALOGGER VOOR LICHT EN UV-STRALING 

Meet de lichtstraling waaraan erfgoed wordt 
blootgesteld.

MUSEUMSTOFZUIGER 

Maak behoedzaam erfgoedcollecties 
schoon.  

ANOXIESET 

Bestrijd op een veilige wijze schadelijke insecten in 
kleinere objecten.

Waaruit bestaat het aanbod?



Hoe afhalen en terugbrengen?

Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is, ontvangt u opnieuw een e-mail 
met de bevestiging van de reservering en de contactgegevens van het 
gekozen uitleenpunt. 
Neem meteen contact op met het aangewezen uitleenpunt. Afhalen en 
terugbrengen van het materiaal gebeurt immers altijd op afspraak. 

Breng ook de reserveringsbevestiging mee naar het uitleenpunt. Zo 
kunt u samen met de medewerkers van het uitleenpunt controleren of 
u het juiste materiaal mee krijgt. 

Contact 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
Priemstraat 51, 1000 Brussel 
uitleendienst@faro.be 
02 213 10 60 
faro.be
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De Uitleendienst Erfgoed is een realisatie van de volgende partners, met steun 
van de Vlaamse Overheid:


