HANDLEIDING
VRAAG & AANBOD
INLOGGEN EN UITLOGGEN
INLOGGEN
Ga naar www.religieuserfgoed.be en klik rechts bovenaan op de link ‘Log in op de CRKC-databank’ of surf
rechtstreeks naar www.religieuserfgoed.be/ca_crkc.

Let op! Gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

UITLOGGEN
Klik in de zwarte balk onderaan op ‘Log uit’. Log steeds uit als u de databank verlaat.
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OBJECTEN ZOEKEN
Ga naar ‘vind>objecten’ in het menu rechtsboven.

Enkele tips:



Als u alle beschikbare objecten wil bekijken, tikt u enkel een sterretje * in.
U kan ook meer dan één zoekterm ingeven. Bijvoorbeeld: beeld Maria, kandelaar messing …



U kan als jokerteken een asterisk of sterretje * na de zoekterm ingeven. Zo krijgt u ook termen die
beginnen met de zoekterm en krijgt u dus ruimere zoekresultaten. Bijvoorbeeld: kandelaar*, kazuifel*…
Om de afbeelding te vergroten klikt u op de titel, waardoor de objectfiche opent. Klik dan op de afbeelding
links. Een nieuw tabblad met de afbeelding opent.
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Sommige afbeeldingen kan u ook al meteen openen vanuit de overzichtslijst. In dat geval verschijnt er
‘quick look’ wanneer u met de cursor over de afbeelding gaat. Een pop-up verschijnt als u op de afbeelding
klikt.

Tip: Noteer alvast de titel en V&A-code van de objecten die u interesseren, want deze info hebt u later nodig bij het
aanvragen van objecten. Aan de hand van het nummer vindt u de objecten ook gemakkelijk terug.

DOWNLOADEN EN AFDRUKKEN VAN UW ZOEKRESULTATEN
U kan de lijst met zoekresultaten downloaden in verschillende formaten. Ga naar ‘Hulpmiddelen’ rechtsboven de
objectenlijst.

Kies voor ‘Download resultaten als: pdf (CRKC)’ voor een eenvoudig afdrukbaar document.

Klik op downloaden. Wanneer het pdf-document gecreëerd is, ontvangt u een e-mail met een link waar u het
bestand kan downloaden.
Kan u de pdf niet openen? Download dan gratis Adobe Acrobat reader via de volgende
link: http://get.adobe.com/nl/reader/.
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OBJECTEN AANVRAGEN
U hebt één of meerdere objecten gevonden die u interesseren. Hoe kan u ze nu verkrijgen?


Indien de objecten zich nog bij de eigenaar bevinden, zal er in de beschrijving een contactpersoon vermeld
staan. U kan dan rechtstreeks contact opnemen om praktische afspraken te maken. U hoeft het CRKC niet
te contacteren. Er wordt bijgevolg geen administratieve bijdrage aangerekend.



Hebben wij de objecten in depot, dan kan u de objecten aanvragen bij het CRKC via e-mail op
vraagenaanbod@crkc.be. Geef van elk object dat u aanvraagt de V&A code en de titel. Noteer ook uw
contactgegevens (naam, organisatie, telefoonnummer), zodat we u kunnen contacteren.
Eens wij uw aanvraag ontvangen hebben, neemt onze depotmedewerker contact met u op om praktische
afspraken te maken. De objecten worden kosteloos overgedragen. Voor elk afgehandeld dossier (=
maximaal 5 V&A codes) wordt wel een administratieve bijdrage aangerekend.
De objecten worden in principe opgehaald in ons depot of in uitzonderlijke gevallen ook op de
oorspronkelijke locatie.

CONTACT
Voor algemene informatie over Vraag & Aanbod, kan u terecht op onze website: http://crkc.be/vraag-aanbod

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw
http://crkc.be/vraag-aanbod
T (+32) 16 40 60 73
Phaedra Bosmans
Depotbeheerder (vragen i.v.m. Vraag & Aanbod)
Phaedra.bosmans@crkc.be of vraagenaanbod@crkc.be
Liezelotte De Clus
Wetenschappelijk medewerker databankbeheer (vragen i.v.m. de databank,
bv. zoeken etc.)
databank@crkc.be
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