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Bijlage B-11

Format: verwerking panden en ontvangen gegevens

Copyright
© 2020 Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF), Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,
elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SIiF.
Indien derden gebruik maken van dit format, dienen zij de volgende verwijzing op te nemen:
‘Deze inventarisatie is / wordt uitgevoerd op basis van het document:
Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer vande Stichting Interieurs in Fryslân ’.
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Totaal te verwerken panden:

Inventarisant 1

Verwerking panden [onderzoeksgebied]

Opmerkingen
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20
inventarisant heeft pand geïnventariseerd maar niet verwerkt
1,0 inventarisant heeft pand geïnventariseerd en verwerkt
0,5 inventarisant heeft pand geïnventariseerd en gedeeltelijk verwerkt (komt voor bij zeer grote panden)
0,0 inventarisant heeft pand geïnventariseerd maar pand was niet de moeite waard om te verwerken ("gestript")
afspraak afgezegd / pand niet geïnventariseerd

Deze inventarisatie is/wordt uitgevoerd op basis van het document 'Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer van de Stichting Interieurs in Fryslân’.
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ingevoerd in formulier
ingevoerd in formulieren beide inventarisanten, wacht op bericht
verdeling panden
niet van toepassing (pand is niet geïnventariseerd)
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Foto's

[Onderzoeksgebied]

Unieke code

Inventarisatiedatum

Adres
0

0

: pand is afgerond
: ontbrekende gegevens nog aanleveren

Bijlage(n)

PAND

Verkleind en gecodeerd

…

Origineel, onbewerkt

Inventarisant:

Plattegrond(en)

bijgewerkt d.d.: dd-mm-jjjj

Inventarisatieformulieren ingevuld

ONTVANGEN GEGEVENS

Ontvangen gegevens

Opmerkingen

0-1-1900

: ontvangen, nog niet gecontroleerd
: ontvangen, goedgekeurd
: niet van toepassing
: opmerkingen databeheerder nog verwerken
: nog niet ontvangen

Deze inventarisatie is/wordt uitgevoerd op basis van het document 'Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer van de Stichting Interieurs in Fryslân ’.

Medeinventarisant

Aanleveren
originele foto's

