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Stichting Cultuur Inventarisatie

Over Ons:
Dutch masters Abroad
Hollandse meesters over de Grenzen
Doelstelling:
Het ontsluiten van collecties van
Hollandse en Vlaamse Meesters in het buitenland
Het documenteren en bestuderen van deze collecties
Het bevorderen van het Behoud en Beheer in
samenwerking met derden
Het Publiceren van de collecties door middel van:
Lezingen, Artikelen, Brochures, Catalogi en Boeken
Dit doel willen wij bereiken door nationale en internationale
samenwerking met organisaties die onze doelstelling bevorderen en
ondersteunen:
* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
* Ministerie van Buitenlandse Zaken (GCE-gelden)
* DutchCulture
* RKD, Nederlands Instituut Kunstgeschiedenis
* Hermitage Amsterdam
* Tretyakov Galerij, Moskou, Masterclasses
* M.A. Vrubel Museum, Omsk, Masterclasses
Dank aan tien regionale musea in Siberië en de universiteiten van
Tomsk en Jekaterinenburg
Veelal werken wij in musea die om economische reden niet
toekomen aan de bestudering en conservering van hun collecties
Hollandse en Vlaamse Kunst
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Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed
Culturele samenwerking Nederland-Rusland
Het jaar begon met een onverwachte wending. De Tweede Kamer had besloten per
1 januari de culturele betrekkingen met een zestal landen te verbreken, waaronder Rusland.
De geplande Masterclass in de Tretyakov Galerij kwam in gevaar omdat deze deels met GCE
gelden zou worden gefinancierd aan de Nederlandse kant. De Tretyakov Galerij vond Shell
Rusland bereid om de kosten voor de Masterclass te dekken. Zodoende was het mogelijk om
met een weliswaar afgeslankte versie de Masterclass over het zelf maken van ‘oplosmiddelen,
vernis en vullingen voor schilderijen’ van 27 tot 31 maart door te laten gaan. Na protesten
besloot de Tweede Kamer per 1 april 2017 de culturele betrekkingen met de Russische
Federatie als voorheen te onderhouden.

Masterclass in de Tretyakov Galerij, Moskou
Het bezoek van 17-22 oktober 2016 aan Nederland van

Tatyana Gorodkova, hoofd collecties van de Tretyakov Galerij,
Dimitri Sukhoverkov, hoofd van het restauratieatelier paneel
schilderen en Yulian Kalthurin, hoofd technisch en

kunsthistorisch onderzoek, georganiseerd in samenwerking
met DutchCulture, leidde tot een voorstel van de Tretyakov
Galerij voor een langdurige samenwerking op zeven punten
met als thema restauratie.
Per jaar zal één onderwerp in een Masterclass van een week
diepgaand worden behandeld. SCI stelde als voorwaarde dat
de Tretyakov Galerij, die de
Kate Seymour
faciliteiten beschikbaar stelt,
zoals het auditorium en tolken,
de helft van de deelnemers uit
andere musea uitnodigt, zodat deelname van het Poesjkin
Museum, de Kremlin Musea, het Staats Historisch Museum,
GosNIIR en het I. Grabar Restauratie Centrum en musea uit de
Regio Moskou, is gegarandeerd. De verspreiding van
specialistische kennis binnen Rusland moet vooropstaan.
De Tretyakov Galerij kan daar in de toekomst actief aan
bijdragen.Het implementeren van nieuwe technieken voor
restauratoren is de algemene noemer voor verdere
samenwerking.
De eerste Masterclass stond in het teken van het zelf maken van
‘Oplosmiddelen, Vullingen en Vernis’ en werd gegeven van
27-31 maart 2017 door Kate Seymour, Hoofd Educatie van het
SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg.
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Regionale samenwerking in Siberië
De nieuwe Minister van Cultuur van de Oblast Omsk, Yuri Trofimov, verrichte de opening.
Hij maakte gebruik van de gelegenheid om Farida Boerejeva te introduceren als nieuwe
directeur van het Vrubel Museum. Dimitri Antonov, directeur van Staats Instituut voor
Restauratie GosNIIR verwelkomde de deelnemers. Lia Gorter, directeur SCI, wenste namens
de Nederlandse Ambassadeur in Rusland,
Renée Jones-Bos de deelnemers een
inspirerende week toe met uitwisseling van
kennis en samenwerking voor de toekomst.
Het Vrubel Museum in Omsk heeft zich
ontwikkeld tot een regionaal centrum voor
het bestuderen van de Hollandse en
Vlaamse Meesters uit tien regionale
Siberische musea.
De Masterclasses bestaan deels uit lezingen
door zowel Russische als Nederlandse
specialisten en uit workshops, die worden
gegeven op basis van een thema. Dit jaar
was het thema voor de workshop de
voordelen van zelf vernis maken en het
experimenteren met de mogelijkheden op
dummy’s.
Het belang van het zelf maken van
oplosmiddelen voor het schoonmaken en het afnemen van vernis is, naast het feit dat het
goedkoper is om de middelen zelf te maken, dat men eerst kan testen welke samenstelling de
beste is. Met de huidige synthetische middelen en de ervaring die ermee is opgedaan de
laatste veertig jaar, is duidelijk dat schilderijen die met de nieuwe methode behandeld zijn,
pas na 40 jaar lichte verkleuringen laten zien. Met de ‘oude’ middelen is het gebruikelijk
iedere 25 jaar vernis af te nemen vanwege verkleuring. Toepassing betekent voor musea een
enorme besparing aan werk, dus kosten. De techniek is in diverse instituten getest en verder
ontwikkeld, waaronder Getty Foundation, Los Angeles, Courtauld
Institute, Londen en SRAL Maastricht.
De workshop ‘Solvents, Fillings and Varnish’ werd gegeven door
Kate Seymour. Zij werd geassisteerd door de Nederlands- Russisch
restaurator Oleg Karuvits, die een presentatie gaf over de
toepassing van oplosmiddelen en vernissen in zijn praktijk, zoals de
plafondschilderingen in de het Mauritshuis en diverse XVII-de
eeuwse Hollandse portretten.
Grote belangstelling was er voor de lezingen van Luc Megens,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over zijn onderzoek
naar pigment en verkleuringen in schilderijen van Mondriaan en
Van Gogh. Zijn onderzoek behelst de samenstelling van verf door
de opkomst van verffabrieken in de XIX-de eeuw. Voor
restauratoren is het van belang de receptuur te kennen van gebruikte
pigmenten.
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Luc Megens deed archief onderzoek naar de fabrieken waar Vincent Van Gogh zijn verf
betrok. Door de verf opnieuw te maken volgens deze
recepten en kunstmatige veroudering toe te passen was
het mogelijk om bijna alle bekende schilderijen van
Van Gogh te onderzoeken op verandering- en verlies
van kleur.
Vitaly Semikin en Irina Konova, Moscow Museum of
Modern Art (MMOMA) gaven een workshop over
technisch onderzoek aan het iconische schilderij ‘Drie
Zusters’ van I. Mashkov uit het Vrubel Museum met
IRX, Infrarood en UV licht.
De presentatie van hun onderzoek leidde tot een
nauwere samenwerking met het Vrubel Museum en het
plan om in 2018 met hun draagbare apparatuur onderzoek te doen naar de hele collectie van
het museum.
Maria Churakova, presenteerde onderzoek naar oplosmiddelen en vernis van het Staats
Instituut voor Restauratie, GosNIIR, Moskou.
Yuriy Berezin, hoofd van het restauratieatelier van het Museum voor Oosterse Kunst in
Moskou gaf een demonstratie van het schoonmaken van schilderijen op zijde.
De 27 deelnemers uit acht Siberische musea hebben korte presentaties van hun respectieve
kunsthistorisch en/of technisch onderzoek laten zien.
De Masterclass in Omsk is een platform geworden en een stimulans om verder onderzoek te
doen naar de collecties Hollandse en Vlaamse kunst. De uitwisseling van ideeën en
technieken en de publicatie van het het onderzoek in een wetenschappelijke bundel maakt
het voor museummedewerkers interessant om deel te nemen aan deze jaarlijkse Masterclass.
De eerste bundel met de lezingen en presentaties van de Masterclass 2014 is in 2016
verschenen, gepubliceerd door het Vrubel Museum in samenwerking met GosNIIR en
gepresenteerd in het Restauratie Centrum I. Grabar in Moskou.
De tweede bundel met het verslag van de Masterclass 2015 is nog niet in druk verschenen.
Minister van Cultuur Yuri Trofimov bood Lia Gorter, directeur SCI, een geprint exemplaar
aan bij de feestelijke afsluiting van de Masterclass 2017.

Omslag van de
publicatie

‘The Preservation
of Cultural
Heritage, 2015’
Met bijdragen van
Nederlandse en
Russische
wetenschappers.

HERMITAGE SIBIR

Een korte rondleiding door het gebouw dat de Hermitage SIBIR zal herbergen.
Het wordt een verzamelgebouw met tentoonstellingsruimten voor wisselende exposities uit
de rijke collecties van de Hermitage St.-Petersburg. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan de
collectie moderne kunst van Siberische kunstenaars en aan het restauratie atelier voor de
collecties van de musea in de regio Omsk. De eerste tentoonstelling in de Hermitage SIBIR
zal gewijd zijn aan Tsaar Peter de Grote en worden
geopend in de loop van 2019.

Hollandse Meesters uit de
Hermitage St.-Petersburg
in Amsterdam
Vriendenmiddag SCI in
de Hermitage Amsterdam
8 oktober
Twee dagen na de opening van de tentoonstelling
‘Hollandse Meesters uit de Hermitage, Oogappels
van de Tsaren’, organiseerde SCI een Vriendenmiddag
op 8 oktober.

,

Jonge Vrouw met Oorbellen Rembrandt,
State Hermitage St.-Petersburg

SCI voorzitter, Teun van Hellenberg Hubar opende het
programma met het uitreiken van de SCI-ere medaille
aan Irina Sokolova voor haar bijdrage aan de
samenstelling van de tentoonstelling ‘Hollandse
Meesters’ uit de Hermitage St.-Petersburg. Zij is
conservator van de collectie Hollandse schilderkunst in
de Hermitage. Haar boek over de collectie van de
Russische verzamelaar Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky
schetst het ontstaan van de verzameling en de
maatschappelijke achtergrond van deze wetenschapper.
‘Russian Passion for Dutch Paintings of the Golden
Age. The collection of Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky
and the art market in St.-Petersburg 1860-1910’,
Leiden, 2015.
De 81 Vrienden hebben genoten van het programma dat
bestond uit drie lezingen: Lia Gorter, secretaris en
directeur van SCI, over het ontsluiten van onbekende
collecties Hollandse en Vlaamse kunst wereldwijd;
Christiaan Vogelaar, conservator Oude Kunst in De Lakenhal, Leiden, bestuurslid van SCI,
over zijn onderzoek naar het voormalige triptiek ‘De Genezing van de Blinde van Jericho’ van
Lucas van Leyden en als laatste Gary Schwartz. Zijn lezing ging over de aankopen van
schilderijen van Rembrandt die in Rusland zijn. De Franse, Duitse en Engelse verzamelaars
die hun collecties te koop aanboden en die
veelal en block door Russische diplomaten
werden opgekocht. Enorme aantallen

Lezing Gary Schwartz over Russische verzamelaars, die
schilderijen van Rembrandt kochten

schilderijen en kunstvoorwerpen werden
zo op last van Catherina de Grote
gekocht. Na afloop van deze geslaagde
bijeenkomst hadden niet alle aanwezigen
tijd om voor de nazit met een drankje en
een hapje naar het kantoor van SCI te
gaan. Met dank aan de Hermitage
Amsterdam voor de gastvrijheid.
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PARTNERS: Samenwerking Beheer en Behoud
Stichting Restauratie
Atelier Limburg
SRAL Maastricht
Sinds 1999 werken SCI en
SRAL samen aan het behoud
en beheer van Hollandse en
Vlaamse meesters over de
grenzen; in India, Cuba en
Rusland.
In dat kader heeft Lia Gorter
op 18 oktober een lezing
gehouden voor de studenten
van de UvA en het SRAL in
Maastricht. Na de lezing
ontstond een levendige
discussie over de activiteiten
van SCI, de Masterclasses in
Rusland en het in kaart brengen van onbekende collecties Hollandse en Vlaamse kunst in het
buitenland.
Met de staf en de directie van het SRAL is de planning doorgesproken van gezamenlijke
projecten voor de komende jaren. In 2018 zullen de Masterclasses in Rusland in het teken
staan van het schoonmaken van schilderijen met de in het SRAL ontwikkelde Gel
schoonmaak techniek voor grote oppervlakken. Voor 2018-2020 wordt het programma nader
uitgewerkt.

CODART, Curators of Dutch and Flemish ART
CODART focus in Amsterdam

22-24 oktober organiseerde CODART, Curators of Dutch and Flemish Art, een
Tweedaagse bijeenkomst ter ere van de tentoonstellingen over het werk van Govaert Flinck en
Ferdinand Bol, de twee bekendste leerlingen van Rembrandt. Zowel Bol als Flinck
ontwikkelden een eigen stijl en hadden een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers. De
tentoonstel
lingen vonden plaats in het Amsterdam Museum, Het Rembrandthuis en Museum Huis van
Loon. Tevens was er een rondleiding door het Paleis op de Dam waar de grote opdrachten van
beide kunstenaars hangen. Het symposium over beide kunstenaars in het Amsterdam Museum
bracht nieuwe inzichten, gesteund door technisch onderzoek.
CODART is een netwerk organisatie waar conservatoren van musea met Hollandse en
Vlaamse meesters elkaar regelmatig treffen en kennis uitwisselen. SCI levert daaraan een
bescheiden bijdrage als associate member.
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Vriend van het Nederlands
Instituut in St.-Petersburg
Het Nederlands Instituut in SintPetersburg (NIP) is een academisch centrum dat expertise opbouwt op het gebied van
Ruslandkunde en diensten verleent aan wetenschappers en studenten van de participerende
universiteiten.
3 november vierde het Nederlands Instituut in St.-Petersburg haar 20-jarig bestaan met een
jubileumsymposium in Film Museum Eye in Amsterdam, met onderwerpen als: Russische
foto- en filmkunst honderd jaar geleden, beeldende kunst en toneelkunst van het Fin de Siècle
en de impact van de Russische cultuur op de Nederlandse. Culturele dwarsverbanden die door
middel van uitwisseling en samenwerking een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het
behoud en beheer van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
SCI is Vriend van het NIP. Vrijwilligster Marijcke van Dongen en Lia Gorter, directeur SCI,
waren aanwezig en hebben directeur Olga Ovechkina hartelijk bedankt voor deze zeer
geslaagde middag.

Hollandse Meesters over de Grens
Ontsluiten van Hollandse en Vlaamse Collecties
Mumbai, India.
Een langlopend project is het ontsluiten van de collectie van de
Hollandse en Vlaamse Meesters in het CSMVS, het voormalige
Prince of Wales Museum in Mumbai, India. In 2002 heeft Bernard
Vermet, kunsthistoricus en verbonden aan SCI, voor het maken van
een tentoonstelling en catalogus ‘Dutch Masters in Indian
Collections’ een deel van de collectie kunnen documenteren en
bestuderen. De contacten met het Museum zijn hernieuwd en in
voorbereiding is een Masterclass in CSMVS, Mumbai, in 2018.
Portret van een Dame, Omgeving
Hendrick Gerritsz. Pot , 18,9 x 15,9 cm

CSMVS, Mumbai.

Landschap, Klaes Molenaar (?)
36 x 32,5 cm
Bakoe, Museum of Fine Arts

Bakoe, Azerbeidzjan.
Het Museum voor Schone kunsten
heeft na het bezoek aan het museum van Jan Hesseling en
Lia Gorter, bestuursleden SCI, foto’s van de Hollandse en
Vlaamse collectie ter beschikking gesteld.
Met de staf van het Museum in Bakoe is in overleg een
overzicht gemaakt van de collectie Hollandse en Vlaamse
Meesters. De schilderijen zijn afkomstig uit Russische
verzamelingen, merendeels uit het MuseumFond.
De basis voor een collectie catalogus is hiermee gelegd.
Volgend jaar in 2018 zal die worden gepubliceerd op de SCI
website.
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Landschap met figuren, Jan Frans van Bloemen, 80 x 241,5 cm, National Museum of Fine Arts, Minsk

Minsk, Wit-Rusland
Na het bezoek in 2016 van Jan Hesseling, bestuurslid SCI en Lia Gorter directeur SCI, aan het
Nationaal Museum voor Schone Kunsten in Minsk, heeft conservator Svetlana Prokopeva de
Hollandse en Vlaamse collectie in beeld gebracht en is met onderzoek naar herkomsten
begonnen. Wij verwachten dat de collectie catalogus in de loop van 2018 kan worden
gepubliceerd.
Tambov, Rusland
De lijst van Hollandse en Vlaamse schilderijen is in overleg met conservator Inga Mishina
gemaakt en dient als basis voor de collectie catalogus. Op de SCI website is de catalogus
gepubliceerd.

Tula, Rusland

Madonna met Kind, Jan van
Scorel,
66 x 45 cm
Tambov Museum of Fine Arts

In samenwerking met
conservator Elena
Olenitsj van het Museum
voor Schone Kunsten, is
de Hollandse en Vlaamse
collectie in kaart
gebracht en opnieuw
gefotografeerd.
De basis voor een
collectie catalogus is
gelegd.
De collectie is via de
website van het museum
en op de website van
SCI. te zien.
Bathseba, Govert Flinck, 121 x103 cm

Tula Museum of Fine Arts

Paulus and Barnabas in Lystra, Jacob Jordaens, 153 x 231 cm, Perm State Art Gallery

Perm, Rusland.
In de Masterclass in Omsk 2017 was hoofdconservator Igor Martynov van de Staats Galerij
voor Schone Kunsten in Perm aanwezig. Afgesproken is dat hij begint met digitaliseren van
de collectie Hollandse en Vlaamse kunst in het museum. Temeer, omdat het museum twee
belangrijke schilderijen van Jacob Jordaens in de collectie heeft, is het van belang dat de
collectie wordt ontsloten en beschikbaar komt. Op de SCI website is de catalogus inmiddels
gepubliceerd. Op de SCI website is de catalogus gepubliceerd.

RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Ontsluiten van collecties Hollandse en Vlaamse collecties voor
een breed publiek
De documentatie van de collecties Hollandse en
Vlaamse kunst die SCI verzamelt, digitaliseert en
publiceert wordt overgedragen, aan het RKD en zo
aan een breed publiek ter beschikking gesteld.
Daarnaast worden alle collecties, die SCI van af
haar bestaan in 1997 geïnventariseerd,
gedocumenteerd en gepubliceerd op onze website:
www.culturalinventory.nl
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Stichting Cultuur Inventarisatie
Bestuur
Dhr Mr. A. Van Helleberg Hubar, voorzitter
Mevr. A. Gorter, secretaris
Dhr P. Vink, RA, penningmeester
Dhr drs W. Jacobs, lid
Dhr drs C. Vogelaar, lid
Dhr. drs P. Mosterd, lid
Dhr Mr. J. Hesseling, lid

SCI | Foundation for
Cultural Inventory

Raad van Advies
Mevr. drs M.C.E Aarts, zelfstandig kunsthistorica
Dhr drs G.J. van der Meer Mohr, kunsthistoricus
Jhr drs I.S. van Lith de Jeude,
Mevr. drs G. Verschoor, directeur CODART
Mevr. drs R. Kistemaker, voor. adjunct-directeur Amsterdam Museum

Vaste Kern Vrijwilligers
Dhr. drs. B.M. Vermet, kunsthistoricus
Mevr. drs M.A.T. van Dongen-Mathlener, slaviste
Mevr. R. Van der Ven, secretariaat
Dhr H. Van der Linden, p-r. Medewerker
Mevr. drs F. Guseynova, kunsthistorica
Mevr. drs M.C. van der Velde, taal en cultuur

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: 41217432
Bankrekening: NL48ABNA0465133223
Kantoor/bezoekadres: Sarphatistraat 84, 1018 GS Amsterdam
Mail: info@culturalinventory.nl
Website: www.culturalinventory.nl
Telefoon: +31 (0)20 6244710
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Planning 2016-2020
Deze periode zullen een aantal projecten prioriteit krijgen:
1. De zichtbaarheid van SCI vergroten
SCI | Foundation for
Cultural Inventory

a. Vernieuwing van de website,
b. Vrienden/donateurs te werven,
c. Publicaties.

2. Inventariseren van Hollandse en Vlaamse Kunst
Jaarlijks een of meer collecties in musea waar SCI contact mee
heeft en/of ons hebben gevraagd te komen inventariseren.
a. Via onze nieuwe website
b. Door publicaties en presentaties
3. Masterclasses in het buitenland
Tretyakov Galerij, Moskou
Omsk, Vrubel Museum en tien Siberische musea
India, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), Mumbai.
4. Bezoekersprogramma in samenwerking met DutchCulture
a. Bakoe, Nationaal Museum voor Schone Kunsten Bakoe,
Azerbeidzjan. Bezoek van hoofd collecties en secretaris buitenland aan
Nederlandse instellingen musea.
b. Moskou, GosNIIR, Instituut voor Restauratie en Onderzoek van de Russische
Federatie: Bezoek directeur en restaurator.
c. Tretyakov Galerij, Moskou. Bezoek adjunct-directeur, hoofd van de afdeling
paneelschilderijen en hoofd van de afdeling technisch onderzoek.
Doel directie en leidinggevenden inzicht geven in de museale- en
restauratiepraktijk
in Nederland. Zodat ‘best practise’ ook door hen kan worden
toegepast. Het leggen
van relaties en het opbouwen van wederzijds
vertrouwen.
5. Medal of Honour
Het instellen van een jaarlijks uit te reiken Medaille, ‘Medal of Honour’ aan
personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het beheer en behoud van
Hollands en Vlaams Erfgoed.
Zo mogelijk eens per jaar uitreiken tijdens een bijzondere
bijeenkomst.
6. Fondsenwerving
SCI is een non-profit organisatie aangewezen op
projectsubsidies en donaties.
14

Reflectie op Financiële Positie
De activiteiten van de Stichting Cultuur Inventarisatie worden gefinancierd
(i) door specifiek toegezegde bijdragen voor de projectkosten door belanghebbende instanties
en
(ii) door met name donaties van de ‘Vrienden van de Stichting’.
Vanwege de geringe voorspelbaarheid en het veelal incidentele karakter van de bijdragen en
de langere looptijd van de meeste projecten, is besloten de bijdragen te verantwoorden in de
jaren van ontvangst. De projectkosten en bedrijfskosten worden verantwoord op het moment
dat deze kosten worden onderkend.
In 2017 zijn bijdragen ontvangen voor de Masterclass in Omsk (€23.138) en de Masterclass in
de Tretyakov Galerij in Moskou (€7.257). Aangevuld met diverse donaties (€9.367) kwamen
de totale baten in 2017 (€39,762) op ongeveer hetzelfde niveau uit als in 2016 (€41.144).
De bijdragen zijn aangewend ter financiering van de projectkosten voor de georganiseerde
Masterclasses in Omsk en in Moskou (samen €16,292), kosten ter voorbereiding van de in
2018 te houden Masterclass in Mumbai (€961) en ter dekking van de (vaste) bedrijfskosten
(€15,954).
De bedrijfskosten betreffen de volgende componenten:
•Personeelskosten (kosten voor vrijwilligers en representatie en reis-en verblijfkosten);
•Huisvestingskosten (huur en energiekosten);
•Verkoopkosten (met namen afboeking van de voorraad kunstboeken); en
•Algemene kosten (kosten van de accountant, verzekeringen, telefoon en internet,
abonnementen, etc.)
Als gevolg van de stabiele bijdragen, lagere projectkosten, besparingen op de bedrijfskosten
en lagere financiële lasten, bedroeg het resultaat in 2017 €5,963, hetgeen €5,624 hoger is ten
opzichte van het resultaat in 2016.
Het resultaat is toegevoegd aan de reserves om zodoende het eigen vermogen van de Stichting
te versterken.

Pieter Vink, RA
Penningmeester SCI
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Privacy Beleid SCI
Algemeen
Voor Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) is een zorgvuldige omgang met de gegevens
van bezoekers van onze website van groot belang. De website is erop gericht om uw privacy
zoveel mogelijk te beschermen. SCI verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of
andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van onze
website zijn verstrekt. Informatie over het surfgedrag wordt alleen gebruikt ter ondersteuning
van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit om individuele personen te
identificeren.

SCI gebruikt geen cookies
SCI geeft uw persoonsgegevens niet aan derden. In uitzonderingsgevallen kan het
voorkomen dat SCI derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het
versturen van bestellingen van onze webshop. In dit verband zullen bepaalde persoonsgegevens
aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en
deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als SCI
dat doet. SCI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. SCI zal de verzamelde
persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
de gegevens zijn verzameld.

Privacy
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Maak hiervoor via info@culturalinventory.nl een afspraak om bij SCI langs te komen. Het is
belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien,
corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van
andere personen in te zien.
SCI neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij evalueren regelmatig ons
privacy-beleid en kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Elke toekomstige wijziging
in ons privacy-beleid wordt aangekondigd op deze pagina. Uw informatie valt onder het
privacy-beleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een
nieuw beleid aankondigen zal de door u verstrekte nieuwe informatie vallen onder het dan
geldende beleid.
Als u vragen hebt over ons privacy-beleid, neemt u dan contact met ons op.
Informatie per email/nieuwsbrief

Indien u aangeeft informatie per e-mail/een nieuwsbrief te willen ontvangen stemt u
ermee in dat SCI u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de
mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere
toezending van informatie. Als u geen informatie van SCI meer wenst te ontvangen, kunt u deze
toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@culturalinventory.nl
of door u af te melden via de link in onze email nieuwsbrieven.
Webshop

Wij gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer,
bankgegevens) alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze
administratie. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelen van commerciële of nietcommerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan het werk van SCI zonder dat daarvoor
vooraf toestemming is gevraagd. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan per email contact
op met info@culturalinventory.nl.
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