Kwartierstaat
4 generaties
Pagina 1-2 : Algemene informatie
Een kwartierstaat is een waaier van alle mannelijke en vrouwelijke
voorouders van een persoon. Zie het model op de volgende pagina.
Het startpunt van het genealogisch onderzoek is geheel uw keuze.

Pagina 3 : Prijsindicaties
Een kwartierstaat van vier generaties kan als digitaal rapport (basis
of premium) opgeleverd worden. Bekijk de prijsindicaties voor
meer details. Iedere offerteaanvraag wordt individueel
beoordeeld. Genealogisch onderzoek is maatwerk waar vaak vele
uren in gaan zitten. Het moet kloppen.

Pagina 4-5 : Impressies

Een kwartierstaat is een
geschikte keuze als u
wilt weten van wie u
afstamt in alle
mogelijke lijnen.

Benieuwd hoe de kwartierstaat voor u wordt opgeleverd?
Bekijk enkele impressies. Voel u vrij om uw mooiste familiefoto’s
aan te leveren, bijvoorbeeld de trouw- of gezinsfoto van uw
kinderen, u zelf, uw ouders, grootouders en/of overgrootouders.

Pagina 6 : Aanlevering data
Stap 1 : Bepaal gewenste product uitvoering.
Stap 2 : Bepaal startpunt van het onderzoek.
Stap 3 : Zoek van deze persoon volledige namen, plaatsen en
datum van geboorte, huwelijk en/of overlijden op alsook
van de ouders en grootouders en lever deze data aan.
Mogelijk volgt hierop nog wat correspondentie
betreffende broers en zussen van het startpunt.
Stap 4 : Indien u familiefoto’s wenst aan te leveren stuur deze
s.v.p. in hoge resolutie (gescand, minimaal 300 DPI,
jpg/tiff formaat) en voorzie elke foto van een passend
bijschrift (afgebeelde personen, omschrijving evenement,
locatie en datering).
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Onderzoeksmodel

Een kwartierstaat is een waaier van alle mannelijke en vrouwelijke
voorouders van een persoon. Het startpunt wordt ook wel de
proband of kwartierdrager genoemd. Terugwerkend in de tijd
wordt er gezocht naar twee ouders, vier grootouders, acht
overgrootouders.
Per generatie terug verdubbelt het aantal voorouders. Wellicht
heeft u voorouders uit één van onze buurlanden of uit de
voormalige koloniën. Dit onderzoeksmodel geeft letterlijk
antwoord op de vraag: “Van wie stam ik allemaal af?”.
Een kwartierstaat van vier generaties bevat volledige data voor
startpunt (I), ouders (II), grootouders (III), enkel de namen van de
overgrootouders (IV). Aangezien dit een relatief kleine scope
betreft, wordt er getracht zoveel mogelijk informatie te vinden
over de personen.
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Prijsindicaties

Kwartierstaat 4 generaties
Digitaal Rapport

Digitaal Rapport

Omslag
Inhoudsopgave
Per generatie 1 of 2 pagina’s
Volledige voor- en achternamen
Geboorte, huwelijk en overlijden
Beroepen
Bronvermeldingen
Grafisch familieoverzicht
Adressen archieven
Landelijke spreidingskaart
Provinciale spreidingskaart
Plaatselijke spreidingskaart
Woonplaatsen
Religie
Kolomdiagram beroepen
Oude ansichten en illustraties
Familiefoto’s
Scans van brondocumenten

Basis
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Premium
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aantal exemplaren
Prijsindicatie

n.v.t.
€ 75

n.v.t.
€ 100
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Impressies
De basis uitvoering bevat voornamelijk de standaard
stamboomgegevens, een landelijke spreidingskaart
en een grafisch overzicht.

Uw familiegeschiedenis,
persoonlijker kan haast niet!

De premium uitvoering geeft een uitgebreidere tint
aan de publicatie, die wordt voorzien van
beroepsprenten, oude ansichtkaarten, familiefoto’s
(indien gewenst), diverse spreidingskaarten,
staafdiagram beroepen en een grafisch overzicht.

Digitaal rapport basis
(omslag)

Kolomdiagram beroepen

Willekeurige pagina
(A4-formaat)
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Grafisch overzicht

Scans van brondocumenten
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Aanlevering data
Verzamel genealogische gegevens uit eigen familiekring zoals volledige voor- en achternamen, plaatsen en
datums van geboorte, huwelijk en overlijden en lever deze gegevens aan ten behoeve van het onderzoek.
Als aanvullende optie kunt u familiefoto’s toesturen. De privacywet wordt hierbij zorgvuldig in acht genomen.

Startpunt
Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats en -datum

Broers en/of zussen van het startpunt
Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats en -datum

Ouders
Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats en -datum
Overlijdensplaats en -datum
Huwelijksplaats en -datum

Grootouders (vaderskant)
Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats en -datum
Overlijdensplaats en -datum
Huwelijksplaats en -datum

Grootouders (moederskant)
Achternaam
Voornamen
Geboorteplaats en -datum
Overlijdensplaats en -datum
Huwelijksplaats en -datum
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