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Deze instructie beschrijft de methode van de verpakking van droge fossiele specimens van de collectie 
Paleontologie voor verzending. 

Uitvoerder Stap 

1 Collectiebeheerder Het specimen in een lokaal ad hoc plaatsen om het te verpakken 
(laboratorium, kantoor, lichte ruimte ...). 

2 Collectiebeheerder Voor de kleine specimens (< 4 dm³) 
Het specimen in een folie van zijdepapier verpakken. 

3 Collectiebeheerder Het geheel in een zuurvrije stevige doos of plastic zak aangepast aan de 
grootte van het object plaatsen. Indien nodig, het object in de stevige doos 
vastzetten met zuurvrije watten of andere schuim. 

4 Collectiebeheerder De stevige doos of plastic zak in een kartonnen doos plaatsen, die 
minstens twee keer groter is dan de stevige doos of de plastic zak. 
Beschermende ondersteuning aanbrengen (schuim, noppenfolie, watten, 
chips van piepschuim, ...) tussen de stevige doos of plastic zak en de 
zijden van de kartonnen doos. 

5 Collectiebeheerder De kartonnen doos sluiten en zachtjes schudden: er mag geen schok 
(beweging van het specimen in de dozen) worden gehoord. Als dit toch het 
geval zou zijn, de kartonnen doos opnieuw openen en de blokkering van 
het specimen verbeteren. 

6 Collectiebeheerder Voor de grote specimens (≥ 4 dm³) 
Het specimen in noppenfolie verpakken. 

7 Collectiebeheerder Het geheel in een kist aangepast aan de grootte van het object plaatsen. 
Beschermende ondersteuningen aanbrengen (schuim, noppenfolie, watten, 
chips van piepschuim, ...) tussen het specimen en de zijden van de kist. 

8 Collectiebeheerder De kist sluiten. Het specimen mag niet bewegen in de kist wanneer deze 
wordt verplaatst. Als er een geluid wordt gehoord, de kist opnieuw openen 
en de blokkering van het specimen verbeteren. 

9 Collectiebeheerder 
Conservator 

Kleine specimens worden bij voorkeur via een transportbedrijf verstuurd of 
direct door de aanvrager meegenomen.  
Als dit niet mogelijk is, worden de specimens per aangetekende zending op 
kosten van de aanvrager verzonden.  
Grote specimens worden altijd via een transportbedrijf verzonden of direct 
door de aanvrager meegenomen. 

10 Collectiebeheerder Bij de terugkeer van een specimen, voorzichtig de verpakking openen 
met een schaar. Een cutter zou het specimen kunnen beschadigen als dit 
niet goed beschermd is. 
Het specimen zorgvuldig laag voor laag uitpakken. 

11 Collectiebeheerder Het specimen wordt in de bewaarplaats ad hoc opgeborgen. 


