
Persoonsgegevens oud-gevangenen 

Het Nationaal Monument Oranjehotel streeft naar een zo compleet mogelijke database van 
gegevens van oud-gevangenen. Naast eigen onderzoek, is er de mogelijkheid voor nabestaanden 
en geïnteresseerden om eigenhandig persoonsgegevens aan te leveren. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Nationaal Monument 
Oranjehotel, gevestigd te Van Alkemadelaan 1258, 2597 BP te Den Haag.  

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden: 

1. Het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers.
2. Een completer beeld vormen van de geschiedenis van duizenden Nederlandse

verzetsmensen in het Oranjehotel.
3. Het verkrijgen van inzicht in de veelzijdigheid/veelzijdige afkomst van oud-gevangenen.

Het Nationaal Monument Oranjehotel vraagt ondergetekende ten behoeve van bovenstaande 
doeleinden het volgende naar eigen gelieven of kennis in te vullen. Voor de informatie geldt geen 
openbaarheidsbeperking. 
De verzamelde gegevens zullen tot uiting komen in het digitaal namenmonument in het 
herinneringscentrum aan de Van Alkemadelaan in Den Haag en via het digitale namenmonument 
op www.oranjehotel.org. 

Achternaam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Woonplaats1 

Beroep 

Datum van arrestatie 

Reden van arrestatie 

Datum binnenkomst Oranjehotel 

Celnummer(s) 

1 Per 10 mei 1940. 

http://www.oranjehotel.org/


Datum vertrek uit Oranjehotel 

Betrokkene is: 

Vrijgelaten 

Gedeporteerd naar 

Overlijdensdatum 

Bijzonderheden (schuilnaam, 
verzetsgroep, ect.) 

Met aanvinken van het onderstaande verklaart de ondergetekende dat de betrokkene is overleden 
en als zodanig niet in aanmerking komt voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 

De betrokkene is reeds overleden. 

N.B. Ter verificatie van bovenstaande gegevens vragen wij u enig bewijsmateriaal betreffende de 
gevangenschap van de betrokkene als bijlage te leveren. Officiële papieren zijn niet nodig: 
brieven, literatuur- en/of dagboekpassages zijn voldoende. 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of 
wissing van de geleverde persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede 
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U 
kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via riccardosietsma@hotmail.com. 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze 
bij wet is bepaald. 

Ondergetekende wordt graag op de hoogte gehouden over de activiteiten van het 
Oranjehotel en ontvangt de nieuwsbrief. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………

Gelieve het formulier digitaal in te vullen, dan wel uit te printen en met de hand in te vullen. 

Digitale formulieren kunnen retour worden gestuurd naar namenmonument@oranjehotel.org 

Uitgeprinte formulieren kunnen per post worden verstuurd naar onderstaand adres: 

Nationaal Monument Oranjehotel 
Van Alkemadelaan 1258 / hoek Stevinstraat 
2597 BP Den Haag 
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