Monument invoeren
Als jouw locatie nog niet in de UiTdatabank zit, wordt er gevraagd om de locatie toe te voegen.
Voor het invoeren van een monument kies je een van de opties uit de rechter kolom.
1. Wat wil je toevoegen?
□
□
□
□
□

Archeologische site
Bibliotheek of documentatiecentrum
Monument
Museum of galerij
Natuur, park of tuin

Staat jouw soort locatie niet in de lijst? Klik dan op ‘Toon alles’ voor meer opties.

2. Wanneer is deze plaats of locatie open?
Vul de dagen en uren in dat je locatie open is. Stel je deze locatie eenmalig open? Laat dit
dan blanco.

3. Waar is deze plaats of locatie?
1. Gemeente
Selecteer een gemeente door in het veld een postcode of de eerste letters van de
gemeente in te voeren.
2. Adres
Geef een straat en nummer in. Een huisnummer is niet verplicht.

4. Basisgegevens
Vul de naam van de locatie in en klik op ‘Doorgaan’.

5. Laat je evenement extra opvallen
1. Beschrijving
Geef een wervende beschrijving in die alle noodzakelijke info bevat. Er is geen
tekenlimiet.
2. Leeftijdscategorie
Kies een leeftijdscategorie:
□ Alle leeftijden
□ Kinderen tot 12 jaar
□ Jongeren tussen 12 en 18 jaar
□ Volwassenen vanaf 18 jaar
Voor elke leeftijdscategorie kan je tevens een minimum leeftijd invullen. Kies je
geen van bovenstaande opties, dan is je activiteit geschikt voor alle leeftijden.

3. Organisatie
Voeg een organisatie toe door de eerste letters in te voeren. Dit kan zowel een
vereniging als een individueel persoon zijn. Staat jouw organisatie nog niet in het
systeem? Klik op ‘Nieuwe organisator toevoegen’ en vul de contactgegevens in.
4. Contact & Reservatie
Vul hier de contactgegevens (website, telefoon of e-mail) in waar bezoekers meer
info kunnen verkrijgen. Je kan ook aanduiden of deze contactgegevens gebruikt
worden voor reservatie. Je kan ook een reservatieperiode invullen.
5. Toegankelijkheid
Hier kan je aangeven of je locatie extra voorzieningen heeft.
Voorzieningen voor personen met een motorische beperking:
□ Voorzieningen voor rolstoelgebruikers
□ Assistentie
□ Rolstoel ter beschikking
Voorzieningen voor personen met een visuele beperking:
□ Voorzieningen voor hulp- en/of geleidehonden
□ Audiodescriptie
□ Brochure beschikbaar in braille
□ Brochure beschikbaar in grootletterschrift
□ Brochure beschikbaar in gesproken vorm
Voorzieningen voor personen met een auditieve beperking:
□ Ringleiding
□ Voelstoelen
□ Ondertiteling
6. Foto’s
Om je locatie aantrekkelijker te maken kan je één of meerdere foto’s uploaden. Je
kan foto’s uploaden tot maximaal 5 MB en met als formaat .jpeg, .gif of .png Geef
een goede beschrijving van je afbeelding en het copyright in.

6. Open Monumentendag
In dit luik kun je specifieke gegevens invullen i.v.m. Open Monumentendag.
Let wel: alles wat je invoert als locatie wordt niet weergegeven op de website!
Alleen evenementen worden getoond. Als je dit monument wil openstellen, moet
je ook een evenement aanmaken onder de noemer ‘openstelling’.
1. Kies één of meerdere categorieën
□ Ook voor kinderen
□ Uitzonderlijk open
□ Herbestemming en Restauratie
□ Europees thema
2. Kies één of meerdere types
□ Privéwoning
□ Kasteel
□ Industrieel erfgoed
□ Religieus erfgoed
□ Militair erfgoed
□ Archeologie
□ Landschappelijk erfgoed
□ Varend erfgoed

3. Brochure
□ Brochure beschikbaar tegen betaling
□ Brochure gratis beschikbaar
4. Infopunt
Vink dit aan als er op deze locatie een infopunt wordt ingericht.
5.

Is het de eerste keer dat deze openstelling of activiteit plaatsvindt in het kader van
Open Monumentendag?*
□ Ja
□ Nee

6. Is het de eerste keer dat je deze locatie kan bezoeken tijdens Open
Monumentendag?*
□ Ja
□ Nee
7.

Staat uw erfgoed op de Vlaamse inventaris van het onroerend erfgoed?**
□ Ja
□ Nee

(* = We stellen deze vraag enkel voor onze statistieken.)
(** = Dit is geen voorwaarde om mee te doen aan Open Monumentendag!
We stellen deze vraag enkel voor onze statistieken.)

