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Deze instructie beschrijft hoe de verpakking, de verzending en de terugkeer gebeurt van specimens in alcohol of 
formol in de collectie recente vertebraten. 

Acteur Stap 

1 Collectiebeheerder Localisering van specimen(s) (of onderdelen van specimens) en uit de 
bewaarplaats halen om klaar te maken voor verzending.   
Het specimen in een lokaal ad hoc plaatsen om het pakket te voltooien 
(laboratorium, kantoor, heldere ruimte, ...). 

2 Collectiebeheerder Specimens bewaard in ethanol worden altijd uit hun originele verpakking 
overgebracht in een geschikte container (buisje in geval van hele kleine 
specimens) gevuld met ethanol (70% ethanol of pure ethanol voor  
moleculaire analyses) of andere vloeibare bewaarstoffen (afhankelijk van 
het taxon en de bewaartoestand) of ingewikkeld in een doek doordrenkt met 
bewaarvloeistof en in een verzegelde dubbele plastic zak geplaatst.  
Het originele etiket wordt in de nieuwe container geplaatst .  
Een verwijs-etiket waar het materiaal naar toe gaat wordt geplaatst op de 
originele verpakking.  
Elke container wordt vervolgens verpakt op basis van de regels van het 
IATA (International Air Transport Association) zodat het label “Scientific 
research specimens, not restricted, special provision A180 applies" op de 
vervoersdocumenten kan worden gezet. 

3 Collectiebeheerder en/of 
Conservator 

Het schrijven van de uitleenovereenkomst, vervoersdocumenten 
(verzendingspapieren / douanepapieren) en eventueel een begeleidende 
brief. De uitleenovereenkomst moet worden ondertekend door de 
conservator, of als deze afwezig is, door de OD Taxonomie en fylogenie.  

4 Collectiebeheerder Het verpakte materiaal wordt in een kartonnen doos voor het vervoer 
geplaatst. Om maximale bescherming te garanderen, wordt het materiaal 
beschermd door piepschuim  bolletjes of ander vulmateriaal. De 
uitleenovereenkomst  en de vervoersdocumenten worden in de doos 
gelegd. De doos wordt gesloten en ingepakt in stevig inpakpapier. De 
adressen van de afzender en ontvanger worden dmv etiketten op de doos 
gekleefd. (het is belangrijk om de naam van het Instituut op de eerste lijn te 
zetten niet de naam van de afzender of ontvanger) De vervoersdocumenten 
worden zichtbaar op het pakket bevestigd. 

5 Collectiebeheerder en/of 
Conservator 

Specimens voor buiten Europa worden bij voorkeur verzonden door een 
transportbedrijf of indien dit niet mogelijk is per aangetekend postpakket.   
Specimens voor binnen Europa worden als aangetekend postpakket 
verzonden of in geval van zeldzame of dure specimens worden ze door de  
aanvrager zelf opgehaald.  

6 Collectiebeheerder Bij terugkeer van een specimen: verpakking voorzichtig openen met een 
schaar. Een breekmes kan het specimen beschadigen indien het niet goed 
beschermd is.  
De verpakking laag per laag verwijderen. 
Controleer of het model niet beschadigd is (op basis van de beschreven 
toestand bij vertrek). 

7 Collectiebeheerder Plaats het specimen en het etiket opnieuw in zijn originele container. Of in 
een nieuwe container indien het gereïdentificeerd werd. 


