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Invoerinstructie ‘Tot uw dienst!’ 
 

 

 

Vuistregels voor de invoer 
 

1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. Als er alleen voorletters staan 
wordt wel een punt toegevoegd: J.A.H. Meijer.  

2. Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan staan. Dit om verschillen in 
interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen.  

3. Als er gegevens zijn doorgehaald, maar deze zijn wel leesbaar, dan worden deze tóch ingevoerd.  
4. Als er gegevens zijn doorgehaald en verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te worden ingevoerd.  
5. Diakritische tekens (zoals é, ë, ö), leestekens (ook haakjes) en hoofdletters worden overgenomen. 
6. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Ook afkortingen van voornamen 

(bijvoorbeeld Wilha of Catha) worden letterlijk overgenomen en dus niet ‘opgelost’.  
7. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. 
8. Wanneer een heel veld op de scan is leeg gelaten, dan wordt #### ingevoerd. Alleen het veld 

Tussenvoegsel is niet verplicht; hier kan met de tab-toets overheen gesprongen worden.  
9. De datum wordt weergegeven in de vorm dd-mm-jjjj. Zo wordt 3 april 1843 ingevoerd als 3- 4-1843. 

Na een tab wordt de datum automatisch aangevuld met voorloopnullen: 03-04-1843.   
10. Hou het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips! 
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Specifiek voor de Pensioenkaarten 
 

• Tip: Gebruik de horizontale schermindeling, zodat de bovenkant van de pensioenkaart te zien is 
met daaronder de in te voeren velden. Deze instelling is rechts bovenin het invoerscherm te 
vinden.  

 

 
• De geboortedatum staat meestal in de rechterbovenhoek. Is er geen geboortedatum? Voer dan 

#### in. 
 

 
 
• Vrouwen worden ingevoerd onder hun meisjesnaam: dat is meestal de eerste naam die op de 

kaart staat. Als ook de naam van de man wordt vermeld hoeft deze naam niet te worden 
ingevoerd. In dit geval wordt dus ingevoerd: 

Achternaam Tussenvoegel Voornamen Geboortedatum  
Logemann  Isabella Barbara Helena 16-05-1900 
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• Een kaart op onderwerp ipv persoonsnaam mag met de knop onderaan het invoerscherm op 
‘onbruikbaar’ worden gezet. Ook verwijskaarten met alleen een naam mogen op ‘onbruikbaar’. 
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