
 
OVERZICHT GROEPSAANBOD VERPAKKINGS- EN CONSERVERINGSMATERIAAL  
 
Dit is een overzicht van verpakkings- en conserveringsmaterialen voor erfgoed, uitgezocht door de provinciale depotconsulenten in het kader van een 
groepsaankoop voor Oost-Vlaamse onroerend erfgoed beheerders. 
 
Bestel online 
Bestellingen gebeuren ten laatste 6 juni 2021 via het formulier op https://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop-erfgoed 
Meer informatie over de producten of het gebruik ervan via erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be. 
 
Opgelet!  
De prijzen hieronder zijn slechts indicatief, op basis van de prijzen van vorige jaren. Voor bepaalde artikels worden reeds gekende prijsstijgingen voor dit jaar 
al meegegeven (gestegen prijs grondstoffen of tekort aan materialen door plotse vraag wegens de corona-crisis).  
Mogelijk kunnen de depotconsulenten toch nog een scherpere prijs bekomen door te onderhandelen of door hun eigen voorraad aanspreken. De 
uiteindelijke prijs kan dus lager of in het slechtste geval iets hoger liggen. Mocht het substantieel duurder uitkomen, contacteren we u. 
De prijzen zijn inclusief BTW. 
Let bij het ingeven van de bestelling goed op de eenheden/stuks zoals vermeld in de kolom prijs. 
 
Leeswijzer 
Op zoek naar een concreet product? Hieronder vindt u de productnummers gesorteerd per categorie: 
 

Verpakkingsmateriaal  Nrs. 13-77; 90-98; 106 

Registratiemateriaal Nrs. 80-84 

Conserveringsmateriaal Nrs. 103; 128-131; 193-197 

Hygiëne en veiligheid Nrs. 1-4; 121; 123 

Ongediertebestrijding Nrs. 114; 115; 118 

Specifiek archeologie  Nrs. 179-192; 300-319 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/index.cfm
https://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop-erfgoed
mailto:erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be


 
 

NR PRODUCT SPECIFICATIES 
MAX. PRIJS G.A. 2020 
(incl. btw) 

GEBRUIK FOTO (indicatief) 

1 
Handschoenen nitril 
SMALL 

1 DOOS (100 stuks) 

Wegwerphand-
schoenen uit de 
kunststof nitril, 
ongepoederd (kleur 
kan variëren) 

20 EUR (100 stuks) Door handschoenen te dragen wanneer je 
erfgoedvoorwerpen hanteert, bescherm je de objecten tegen 
soms onverwijderbare vingerafdrukken. Deze ontstaan vooral 
door het zweet van je handen. Verschillende materialen 
(zoals metaal, textiel en was) zijn hier gevoelig aan.  
Tegelijk bescherm je door het dragen van handschoenen ook 
jezelf. Want erfgoedobjecten kunnen 
vuil/stoffig/gecorrodeerd zijn of werden misschien ooit met 
giftige producten behandeld.  
Deze wegwerphandschoenen zijn ideaal voor het fijnere werk 
in het erfgoeddepot. Nadeel is dat je er op termijn in kan 
zweten. Je kunt ze ook moeilijk/niet hergebruiken. 

 

 

2 
Handschoenen nitril 
MEDIUM 

1 DOOS (100 stuks) 

28,50 EUR (100 stuks) 

3 

Handschoenen nitril 
LARGE 

1 DOOS (100 stuks) 

28,50 EUR (100 stuks) 

4 
Handschoenen nitril 
EXTRA-LARGE 

1 DOOS (100 stuks) 

20 EUR (100 stuks) 

13 

Noppenfolie  
2 GLADDE ZIJDEN 

150 cm x 100 m 
1 ROL 

 

Zuurvrije, inerte, 
polyethyleen 
noppenfolie.  
nophoogte 4 mm – ø 
10 mm 
 
 

68,30 EUR/rol Vul- en verpakkingsmateriaal. De folie heeft een geringe en 
kortstondige schokdempende werking. 
Breng een extra buffer aan tussen de noppenfolie en het 
object. Je loopt anders het risico dat de noppen zich gaan 
aftekenen op het object. 
Let op! Laat objecten niet voor lange tijd verpakt in deze 
noppenfolie, aangezien dit materiaal niet ademt en u zo een 
risico op microklimaten loopt. Dit is mogelijk op te lossen 
door verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal. 

 

14 

Noppenfolie 
1 GLADDE ZIJDE EN 1 
SCHUIMZIJDE (MOUSSE)  

100 cm x 150 m  
1 ROL 

Zuurvrije, inerte 
combinatie van 
noppenfolie met aan 
de binnenzijde een 1 
mm dikke PE-
schuimlaag. 
nophoogte 4 mm - ø10 
mm 
 

102,50 EUR/rol Verpakkingsmateriaal met een schokdempende werking. 
Goed bruikbaar voor het verpakken van schilderijen en 
andere voorwerpen in functie van transport.  
De noppen geven een goede beschermende werking. Het 
dunne schuimlaagje dat op de noppen ligt, vermijdt direct 
contact tussen noppenfolie en object. Gebruik deze 
noppenfolie dan ook met schuimlaag naar tegen het 
voorwerp aan. 
Let op! Laat objecten niet voor lange tijd verpakt in deze 
noppenfolie. Dit materiaal ademt niet en zo loopt u een risico 
op een microklimaat. Dit is mogelijk op te lossen door 
verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal. 

 

15 

Noppenfolie 
1 GLADDE ZIJDE EN 1 
SCHUIMZIJDE (MOUSSE) 

150 cm x 100 m  
1 ROL 

125,00 EUR/rol 

16 

Noppenfolie  
1 GLADDE ZIJDE EN 1 
SCHUIMZIJDE (MOUSSE)  

200 cm x 75 m  
1 ROL 

192,00 EUR/rol 
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17 

Noppenfolie  
1 GLADDE ZIJDE EN 1 
SCHUIMZIJDE (MOUSSE)  

150 cm H 
1 METER 

1,50 EUR/meter 

19 
Schuimrol 

100 cm x 250 m 
1 ROL 

Inerte, zuurvrije, 
polyethyleenschuim 
met gesloten 
celstructuur 
2 mm dik 

157,00 EUR/rol Verpakkingsmateriaal met een beperkte schokdempende 
werking. Dit is een ideale eerste laag bij het inpakken van 
erfgoedobjecten.  
Het materiaal is zeer eenvoudig te knippen en te  
snijden. Het materiaal scheurt wel vrij snel. 
Laat objecten niet voor lange tijd luchtdicht verpakt in deze 
schuimrol. 
Let op! Dit materiaal ademt niet en zo loopt u een risico op 
een microklimaat. Dit is mogelijk op te lossen door 
verluchting (snedes) aan te brengen in het materiaal. 

 

20 
Schuimrol 

155 cm x 250 m 
1 ROL 

240,00 EUR/rol 

21 

Schuimrol 
155 cm H 
1 METER 

1,00 EUR/meter 

22 
Tyvek® 1623E  

152 cm x 50 m 
1 ROL 

Zuurvrij, inert, 
ademend, 
vochtbestendig, sterk, 
scheurt niet, makkelijk 
knipbaar, te naaien 
met de naaimachine, 
lange levensduur, 
wit van kleur. 
Beperkt wasbaar op 
30°C, met een neutraal 
wasproduct 

146,00 EUR/rol Zacht en glad verpakkingmateriaal voor het inpakken en de 
langdurige opslag van erfgoedobjecten. De dunne en flexibele 
kunststof folie heeft micro-perforaties en is daardoor een, 
weliswaar beperkt, ademend materiaal. Het is echter niet 
waterdicht. Tyvek is een goede eerste verpakkingslaag voor 
schilderijen en andere voorwerpen.  
Met dit materiaal kan je erfgoedobjecten stofvrij bewaren. Je 
kunt er bijvoorbeeld hoezen uit maken. Tyvek is gemakkelijk 
te naaien met de naaimachine. Tyvek heeft een gladde en 
een iets ruwere kant. Gebruik tyvek met de gladde kant naar 
binnen. 
Let op! Tyvek beschermt NIET tegen schokken, trillingen, 
zuren en andere schadelijke gassen. 
Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en 
geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. 
Let wel op met het gebruik van tyvek in zeer vochtige 
omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei. 

 
24 

Tyvek® 1623E  
152 cm H 
1 METER 

3,00 EUR/meter 

25 

Schuimplaat MAF 241 
WIT 

200 x 100 cm 
4,5 mm dik 

1 PLAAT 

Zuurvrije, inerte, 
plastazote 
polyethyleen, 
beperkt indrukbaar, 
snijdbaar met 
breekmes 
 

11,50 EUR/plaat WITTE KLEUR! 
 
Deze dense schuimplaat wordt gebruikt als buffer-, 
verpakkings- en presentatiemateriaal. Het schuim geeft een 
zeer goede steun en zorgt ook voor een goede 
schokabsorptie.  
Het is uitermate geschikt voor verpakking van 

 

 
26 

Schuimplaat MAF 241 
WIT 

22,50 EUR/plaat 
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200 x 100 cm 

9 mm dik 
1 PLAAT 

driedimensionale voorwerpen.  
Het materiaal is goed te snijden met een scherp (breek)mes 
waardoor je verpakkingen of steuntjes op maat kan maken. 
De schuimplaten kunnen ook dienen als buffer op legborden 
(plaat 4,5 mm) of als mal/steun voor een hol of rond 
voorwerp. Het materiaal wordt ook vaak in lades gebruikt om 
objecten vast te leggen. 
De schuimplaten zijn eveneens bruikbaar als (klimaat) 
bufferend en schokdempend materiaal in kisten. 
Verbindingen tussen verschillende platen zijn te maken door 
lijm (warmtepistool) en zeer klevende dubbelzijdige tape 
(durft op termijn te lossen). 

 
 

 
27 

Schuimplaat MAF 241 
WIT 

200 x 100 cm 
14 mm dik 

1 PLAAT 

36,50 EUR/plaat 

 
28 

Schuimplaat MAF 241 
WIT 

200 x 100 cm 
25 mm dik 

1 PLAAT 

60,50 EUR/plaat 

 
29 

Schuimplaat MAF 241 
WIT 

200 x 100 cm 
48 mm dik 

1 PLAAT 

105,00 EUR/plaat 

 
30 

Schuimplaat MAF 241 
ZWART 

200 x 100 cm 
4,5 mm dik 

1 PLAAT 

 11,50 EUR/plaat ZWARTE KLEUR! 
 
Deze dense schuimplaat wordt gebruikt als buffer-, 
verpakkings- en presentatiemateriaal. Het schuim geeft een 
zeer goede steun en zorgt ook voor een goede 
schokabsorptie.  
Het is uitermate geschikt voor verpakking van 
driedimensionale voorwerpen.  
Het materiaal is goed te snijden met een scherp (breek)mes 
waardoor je verpakkingen of steuntjes op maat kan maken. 
De schuimplaten kunnen ook dienen als buffer op legborden 
(plaat 4,5 mm) of als mal/steun voor een hol of rond 
voorwerp. Het materiaal wordt ook vaak in lades gebruikt om 
objecten vast te leggen. 
De schuimplaten zijn eveneens bruikbaar als (klimaat) 
bufferend en schokdempend materiaal in kisten. 
Verbindingen tussen verschillende platen zijn te maken door 
lijm (warmtepistool) en zeer klevende dubbelzijdige tape 
(durft op termijn te lossen). 

 
 
 
 
 

 

 
31 

Schuimplaat MAF 241 
ZWART 

200 x 100 cm 
9 mm dik 

1 PLAAT 

22,50 EUR/plaat 

 
32 

Schuimplaat MAF 241 
ZWART 

200 x 100 cm 
14 mm dik 

1 PLAAT 

36,50 EUR/plaat 

 
33 

Schuimplaat MAF 241 
ZWART 

200 x 100 cm 
25 mm dik 

1 PLAAT 

 
60,50 EUR/plaat 

 
34 

Schuimplaat MAF 241 
ZWART 

105,00 EUR/plaat 
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200 x 100 cm 

48 mm dik 
1 PLAAT 

 
42 
 

Schuimblokjes 
voor onder schilderijen en 
ingelijste werken 

15 x 10 x 3.5 cm 
ZWART 
1 STUK 

Onderzetblokje 
gemaakt van 25 mm 
MAF 3010 E (meer 
indrukbaar) voorzien 
van 4.5 mm MAF;  
herbruikbaar 

3,00 EUR/stuk Deze schuimblokjes leg je onder schilderijen/ingelijste 
werken die (tijdelijk) op de grond worden gezet bv. in het 
depot of tijdens de opbouw van een tentoonstelling. Ze 
voorkomen dat het schilderij onderuit glijdt en maken dat het 
schilderij van de (koude) grond af staat.  
Gebruik 2 of meerdere blokjes, afhankelijk van de lengte van 
de schilderijen/ingelijste werken.  
De blokjes worden met het steviger schuimlaagje naar boven 
(tegen het werk aan) gebruikt.  
Ze zijn herbruikbaar. 

 

 
43 

Zijdepapier 
50 x 75 cm 

Wit, 17-18 g/m² 
1 PAK (480 vellen) 

Licht papier, 
ongebufferd, hout-, 
chloor- en zuurvrij, 
zonder optische 
witmakers  

35,00 EUR/480 vellen Dun papier geschikt voor: 

• verpakken van erfgoedobjecten, bv. foto’s, aquarellen en 
textiel 

• het afdekken tegen stof en beschermen tegen zuren 

• het maken van rolletjes om textiel op te vullen bij 
inpakken/presentatie (rol het zijdepapier op met de 
gladde kant naar buiten) 

• het maken van proppen om (niet al te zware) objecten 
op een eenvoudige manier voor transport vast te zetten 
in een doos of bak. 

Let op!  
Dat kleine voorwerpen niet verloren gaan in een berg papier. 
Zijdepapier wordt op termijn zelf zuur en dient dan te 
worden vervangen (kan je testen met pH-testpen). Dit 
gemiddeld elke 7 jaar, afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden. 

 
 

 
44 

Zijdepapier 
75 x 100 cm 

Wit, 17-18 g/m² 
1 PAK (480 vellen) 

46,00 EUR/480 vellen 

 
45 

Zijdepapier 
50 x 75 cm 

Wit, 17-18 g/m² 
50 VELLEN 

 3,50 EUR/50 vellen 

 

 
46 

Zijdepapier 
75 x 100 cm 

Wit, 17-18 g/m² 
50 VELLEN 

5,00 EUR/50 vellen 

 
47 

Kartonnen doos 
voor bv. A6-kaarten  

Binnenmaat: 
35 x 16 x 11 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

Gemaakt uit zuurvrij 
golfkarton, voldoet 
aan kwaliteitseis 10 
van het ICN en de 
PAT-test, Ph-waarde 
7 à 8;  
plat geleverd, nog in 
elkaar te vouwen 

3,80 EUR/doos Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het verpakken van 
erfgoedobjecten. 
Het verpakken van objecten in dozen is gangbaar voor 
transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een buffer 
tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en 
temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, 
zuren…  
Kleine objecten worden samengehouden in een doos en 
nemen verpakt (met meerdere in een doos) vaak minder 
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48 

Kartonnen doos 
voor bv. A5-kaarten 

Binnenmaat: 
35 x 21 x 16 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

3,40 EUR/doos plaats in dan los op het legbord. Op deze wijze worden ze ook 
beter beveiligd. 
 
Zorg dat de objecten goed beschermd zitten in de doos. Vul 
indien nodig de lege ruimte in de doos op om het object 
beter vast te zetten. 
Let op bij het manipuleren van gevulde dozen. Je ziet niet wat 
je in je handen hebt, of het object gebroken is, …  
Maak eventueel gebruik van waarschuwingsstickers om aan 
te geven hoe je de doos moet hanteren. 
 
 
Voldoet aan ICN-Kwaliteitseis 10: golfkarton waarbij, onder 
normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 
10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te 
constateren en waarvan geen nadelige invloed op de 
erfgoedobjecten mag plaatsvinden. 
 
Test de zuurvrije doos na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan 
je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt 
namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan vervangen 
worden. 
 

 
 
49 

Kartonnen doos 
voor bv. A4-prenten 

Binnenmaat:  
31 x 24.5 x 5 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

3,60 EUR/doos 

 
 
50 

Kartonnen doos 
voor bv. A3-prenten 

Binnenmaat:  
43 x 30.5 x 6 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

2,70 EUR/doos 

 
 
51 

Kartonnen doos 
voor bv. A2-prenten 

Binnenmaat:  
60.5 x 43 x 6 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

3,80 EUR/doos 

 
 
52 

Kartonnen doos 
voor bv. A1-prenten 

Binnenmaat: 
85.5 x 60.5 x 6 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

6,60 EUR/doos 
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53 

Kartonnen doosje 
voor bv. glasnegatieven en 
kleine objecten 

Binnenmaat:  
12.8 x 9.5 x 4 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

1,20 EUR/doos 

 
 
54 

Kartonnen doos 
voor bv. glasnegatieven en 
kleine objecten 

Binnenmaat:  
18.5 x 13.5 x 4 cm 

Inwendig verkleinbaar met 
gerilde plaat naar  

9.5 x 13.5 x 3.7 cm 
Vast deksel 

Bruin 
1 DOOS 

2,10 EUR/doos 

 

 
55 

Kartonnen doos  
voor bv. glasnegatieven en 
kleine objecten 

Binnenmaat:  
30 x 24 x 4 cm 

Inwendig verkleinbaar met 
gerilde plaat naar  
18.5 x 24 x 3.7 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

3,10 EUR/doos 

 

 
56 

Kartonnen doos 
voor bv. 3D-voorwerpen  

Binnenmaat:  
32.6 x 28.6 x 29.1 cm 

Vast deksel  
En voorkant klapt open 

Bruin 
1 DOOS 

7,80 EUR/doos 
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57 

Kartonnen doos 
voor bv. 3D-voorwerpen  

Binnenmaat:  
44 x 38.3 x 19.6 cm 

Los deksel 
Bruin 

1 DOOS 

8,50 EUR/doos 

 
 
58 

Kartonnen doos 
voor bv. textiel, 3D-
voorwerpen  

Binnenmaat: 
84.4 x 56.4 x 20 cm 

Los deksel 
Bruin 

1 DOOS 

11,20 EUR/doos 

 
 
59 

Kartonnen doos 
voor bv. textiel, 3D-
voorwerpen  

Binnenmaat: 
110.4 x 56.2 x 15 cm 

Los deksel 
Bruin 

1 DOOS 

15,00 EUR/doos 

 
 
60 

Kartonnen doos 
voor bv. opgerolde affiches  

Binnenmaat:  
118 x 12.5 x 13.5 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 

4,80 EUR/doos 

 
 
61 

Kartonnen doos  
voor bv. opgerolde affiches 

Binnenmaat:  
128.5 x 12.5 x 13.5 cm 

Vast deksel 
Bruin 

1 DOOS 
 

5,10 EUR/doos 
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Kartonnen map 
voor bv. affiches en 
tekeningen 

Binnenmaat:  
92 x 60.5 x 1 cm 

Bruin 
1 MAP 

6,60 EUR/map Zuurvrije kartonnen mappen geschikt voor het vlak 
verpakken en bewaren van tweedimensionale 
erfgoedobjecten.  
Het verpakken van objecten in dozen of mappen is gangbaar 
voor transport, maar is ook nuttig in depot. Een doos is een 
buffer tegen schommelingen in relatieve vochtigheid en 
temperatuur. Ze beschermt de objecten ook tegen stof, 
zuren…  
 
Voldoet aan ICN-Kwaliteitseis 10: golfkarton waarbij, onder 
normale bewaaromstandigheden in archieven en musea, na 
10 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is te 
constateren en waarvan geen nadelige invloed op de 
erfgoedobjecten mag plaatsvinden.  
Test de zuurvrije map na 10 jaar met een pH-testpen. Zo kan 
je zien of de map nog steeds zuurvrij is. Karton wordt 
namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan worden 
vervangen. 

  
63 

Kartonnen map 
voor bv. affiches en 
tekeningen 

Binnenmaat:  
120 x 87.2 x 1 cm 

Bruin 
1 MAP 

10,70 EUR/map 

 
64 
 

Kartonnen doos 
voor archief  

Binnenmaat:  
36 x 25.5 x 10.5 cm 

Vast deksel 
Opschrift Rijksarchief 

Bruin 
1 DOOS 

Gemaakt uit zuurvrij 
golfkarton, 
gebufferd, met 
alkalische reserve; 
goede weerstand 
tegen barsten en 
perforaties; 
plat geleverd, nog in 
elkaar te vouwen; 
Leverancier: 
Rijksarchief België. 
 

2,50 EUR/doos Zuurvrije kartonnen dozen geschikt voor het permanent 
bewaren van archiefbescheiden. 
 
Voldoet aan ICN-Kwaliteitseis 3: Archiefdozen voor 
permanente bewaring, dozen van golfkarton, waarbij onder 
normale bewaaromstandigheden in archieven en 
bibliotheken na ten minste 30 jaar geen noemenswaardige 
achteruitgang is te constateren en waarvan geen nadelige 
invloed op de, in de doos bewaarde, archiefstukken mag 
plaatsvinden.  
Test de zuurvrije doos na 30 jaar met een pH-testpen. Zo kan 
je zien of de doos nog steeds zuurvrij is. Karton wordt 
namelijk op termijn opnieuw zuur en moet dan worden 
vervangen. 
 
Let op! Aan één zijde van de doos staat een groot opschrift 
van het Rijksarchief gedrukt! (zie foto) 
 
Zie nr. 74 in dit aanbod voor bijhorende mapjes. 

 
 
65 

Kartonnen doos 
voor archief  

Binnenmaat:  
37 x 25.5 x 14 cm 

Vast deksel 
Opschrift Rijksarchief 

Bruin 
1 DOOS 

3,60 EUR/doos  
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Kartonnen koker/rol 
Diameter 10 cm 

Lengte 210 cm 
Wit 

1 ROL 

Gemaakt uit zuurvrij 
passepartout- en 
opzetkarton 

37,50 EUR/rol Grotere stukken vlak textiel (bv. vlaggen, vaandels, doeken) 
kunnen worden opgerold op een koker. Dit vergt wel enige 
vaardigheid. 
De diameter van de koker is afhankelijk van de dikte van het 
textiel. Neem de koker altijd langer dan het voorwerp, zodat 
je de koker aan de uiteinden kan vastnemen zonder het 
object aan te raken.  
Je kan de koker ophangen of aan de uiteinden op een steun 
van hout of schuimplaat in een lade of kast leggen.  
De kokers zijn eventueel in te korten. 
Meer informatie over het oprollen van textiel. 
 
Let op! Rol geen zwaar beschadigde, samengestelde of 
verzwaarde textielen op.  

 

 
 

 
70 

Museumkarton 
Wit 

420 g/m²- 0,5 mm dik 
71 x 101 cm 

50 VELLEN 

Zuurvrij, 
hoogwaardig 
cellulose karton, 
gebufferd met 
calciumcarbonaat, 
Ph-waarde 7.5-8, 
enkellaags (0.5 mm) 

123 EUR/50 vellen Dun karton, geschikt voor gebruik als stevig tussenblad 
(buffer) tussen prenten of voor het maken van stevige mapjes 
voor prenten en dergelijke. 
 
Voldoet aan de PAT-test ISO 18902. 
 
 

 

 
 

 
71 

Museumkarton 
Wit 

420 g/m²- 0,5 mm dik 
71 x 101 cm 

10 VELLEN 

24,6 EUR/10 vellen 

 
74 

Papieren vellen  
passend bij de archiefdozen 
nr. 64 en 65 
Wit 

35 x 50 cm 
10 VELLEN 

Zuurvrij, lignine vrij 
papier; pH circa 8.0; 
leverancier: 
Rijksarchief 

 350 x 500 
 

0,70 EUR/10 vellen Papieren vel van 35 x 50 cm, te vouwen tot mapje van 35 x 25 
cm dat past in de archiefdozen die zijn opgenomen in dit 
aanbod (nr. 64 en 65). 
Wordt bijvoorbeeld gebruikt om archiefbescheiden die 
samen horen bijeen te houden. 
Kan niet-gevouwen ook als schutblad worden gebruikt. 
Passen in de archiefdozen nr. 64 en 65 uit dit aanbod. 
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Papieren mapjes  
Geschikt voor A4-formaat 
Grijs/blauw 

135 gr/m² 
22 x 30 cm 

10 MAPPEN 

100% houtvrij, 
zuurvrij cellulose 
pakpapier / 
omslagpapier; 
gramgewicht 135 
gr/m²; pH-waarde 7,5 
à 8; gebufferd met 

4,00 EUR/10 mappen Papieren mapjes (mogelijk zelf nog te vouwen langs één 
plooilijn) geschikt als eerste bescherming van prenten, archief 
en dergelijke in A4-formaat of kleiner.  
Voldoet aan ICN-kwaliteitseis 1: omslagen van papier of 
karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na 
ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is 
te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de 
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calciumcarbonaat, 
enigszins natvast 
 
 
 
 
 
 
 

stukken mag plaatsvinden.  
Passen in de prentendoos nr. 49 uit dit aanbod. 
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Papieren mapjes  
Geschikt voor A3-formaat 
Grijs/blauw 

135 gr/m² 
30 x 42,5 cm 
10 MAPPEN 

8 EUR/10 mappen Papieren mapjes (mogelijk zelf nog te vouwen langs één 
plooilijn) geschikt als eerste bescherming van prenten, archief 
en dergelijke in A3-formaat of kleiner.  
Voldoet aan ICN-kwaliteitseis 1: omslagen van papier of 
karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na 
ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is 
te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de 
stukken mag plaatsvinden.  
Passen in de prentendoos nr. 50 uit dit aanbod. 
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Papieren mapjes 
Geschikt voor A2-formaat 
Grijs/blauw 

135 gr/m² 
60 x 85 cm 

10 MAPPEN 

17,50 EUR/10 mappen Papieren mapjes (mogelijk zelf nog te vouwen langs één 
plooilijn) geschikt als eerste bescherming van prenten, archief 
en dergelijke in A2-formaat of kleiner.  
Deze vellen kunnen eveneens worden gebruikt als 
schutbladen tussen A1-formaten. 
Voldoet aan ICN-kwaliteitseis 1: omslagen van papier of 
karton, waarbij onder normale bewaaromstandigheden na 
ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang is 
te constateren en waarvan geen nadelige invloed op de 
stukken mag plaatsvinden.  
Passen als map in de prentendoos nr. 51 uit dit aanbod. 
Passen als schutblad in de prentendoos nr. 52 uit dit aanbod. 
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Ongebleekt keperlint 
dikte 6 mm 

1 ROL (ca. 100 meter) 

Zacht, ongebleekt 
archivaal katoenen 
keperlint 

16,00 EUR/rol Deze linten kan je voor verschillende doeleinden gebruiken, 
zoals: 

• bevestigen van labels (met objectnummer) aan 
voorwerpen 

• innaaien met objectnummer in textiel 

• dichtbinden van stofwikkels rond textiel op rol 

• binden van bundels documenten of het binden van 
beschadigde boeken die wachten op reparatie 
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Ongebleekt keperlint 
dikte 10 mm 

1 ROL (ca. 100 meter) 

18,00 EUR/rol 

 
82 
 

Ongebleekt keperlint 
dikte 16 mm 

1 ROL (ca. 100 meter) 

22,5 EUR/rol 

 
83 
 

Hangetiketten 
merk APLI 7007 

13 x 34 mm 
1 PAK (200 stuks) 

Etiket uit zuurvrij 
papier, wit touwtje 

4,00 EUR/pak Met deze hangetiketten kan je driedimensionale objecten op 
een veilige manier een nummer geven. 
Het etiket wordt met een draadje aan het object bevestigd. 
Dit kan je vaak eenvoudig doen door het etiket door het lusje 
te halen, rond het object.  
Let wel op waar je het etiket bevestigt: zorg dat het etiket 
niet makkelijk los kan komen en van het object kan vallen; 
hang het etiket niet aan eventuele fragiele delen van het 
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Hangetiketten  
merk APLI 391 

28 x 43 mm 
1 PAK (500 stuks) 

9,00 EUR/pak 
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voorwerp. 
Beschrijf deze etiketten best met een potlood HB2. Inkt van 
balpennen kan afdrukken nalaten op het voorwerp. 

 
 
90 

Kussen 
SMALL 

40 cm x 30 cm 
50% gevuld 

1 STUK 

Kussen met hoes uit 
100%  
katoentricot, 
natuurlijk gebleekt, 
voor de helft (50%) 
gevuld met inerte 
polystyreenkorrels 
diameter 4-6 mm  
 

5,00 EUR/kussen Deze kussens 'fillers' zijn een zeer nuttig en te hergebruiken 
verpakkingsmateriaal. 
Je legt het kussen in een doos/bak/kist, op het kussen leg je 
vervolgens het object. Tussen het kussen en het object leg je 
best een buffer, bv zijdepapier/tyvek, zodat het kussen niet 
vuil wordt. Het object zakt door zijn gewicht in het kussen en 
zet zichzelf vast. Leg er een kussen bovenop of vul de 
restruimte op met proppen zijdepapier of ander 
verpakkingsmateriaal. Zeer zware objecten kunnen tot op de 
bodem van het kussen zakken. In dit geval biedt het kussen 
maar weinig bescherming tegen schokken en trillingen. Je 
gaat dan best op zoek naar een andere verpakkingswijze. 
Mogelijk kan je wel twee kussens op elkaar leggen en dan pas 
het object. 
Hou je kussens proper: leg ze niet op de grond en bewaar ze 
stofvrij. Indien je een vuil voorwerp wil verpakken, wikkel je 
dit best eerst in bubbelplastic, schuimrol, tyvek of 
zijdepapier. 
De kussens kan je ook in je depot gebruiken ter 
ondersteuning van objecten die niet op zich kunnen staan 
(bv. voorwerp met bolle onderzijde). Leg wel steeds een 
bufferend materiaal (bv tyvek) tussen object en kussen, 
gezien het gebruik van gebleekt katoen voor de hoes. In een 
bibliotheek of archief kunnen de kussens worden gebruikt om 
steun te geven aan oude/geopende boeken tijdens 
raadpleging.  
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Kussen 
MEDIUM 

60 cm x 40 cm 
50% gevuld 

1 STUK 

8,00 EUR/kussen 
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Kussen 
LARGE 

80 cm x 60 cm 
50% gevuld 

1 STUK 

11,00 EUR/kussen 
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Kledinghoes tyvek 
Lange halve hoes 

150 L x 100 B cm 
1 STUK    

Hoes uit tyvek type 
1623E (beperkt 
ademend, wit 
kunststof textiel) met 
een volledige 

5 EUR/hoes Beschermende hoes voor kledingstukken. 
Beperkt wasbaar op 30°C met een neutraal wasproduct 
(froggy of ecover), zonder wasverzachter. 
 
De gladde zijde van de tyvek zit aan de binnenkant van de 

 

 Kledinghoes tyvek 4 EUR/hoes 
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94 Korte halve hoes 

100 L x 100 B cm 
1 STUK 

achterzijde en een 
korte voorzijde (30 à 
40 cm vanop hoogste 
punt).  
 
Bovenaan wordt er 
een opening gelaten 
voor de kapstok. 

hoes. Door de korte voorzijde blijft je object zichtbaar. 
 
Hang in het depot de kledingstukken in de halve hoezen 
tegen elkaar zodat de achterzijdes van de hoezen de 
voorzijdes van de kledingstukken erachter beschermen. 
 
Let op!  
De hoes beschermt het kledingstuk niet tegen schadelijke 
gassen uit bv. houten kasten. Deze schadelijke gassen moet je 
op een andere manier tegengaan. 
Tyvek is in goede klimaatomstandigheden een veilig en 
geschikt verpakkingsmateriaal aangezien het beperkt ademt. 
Let wel op met het gebruik van tyvek in zeer vochtige 
omgevingen; er is dan risico op schimmelgroei. Neem bij 
twijfel contact op. 

 
 
95 
 

Kledinghoes tyvek 
Lange volledige hoes 

150 L x 100 B cm 
1 STUK 

 

Hoes uit tyvek type 
1623E (beperkt 
ademend, wit 
kunststof textiel) met 
een volledige 
achterzijde en een 
volledige voorzijde. 
Zijkanten zijn 
grotendeels open 
Bovenaan wordt er 
een opening gelaten 
voor de kapstok 

7 EUR/hoes 
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Kledinghoes tyvek 
Korte volledige hoes 

100 L x 100 B cm 
1 STUK 

5 EUR/hoes 
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Opgedikte kapstok 
45-50 cm  

1 STUK 

Houten kapstok 
waarrond 
huishoudfolie, 
polyesterfiber en 
medisch buisverband 
(katoentricot) zit 

4,50 EUR/stuk De opgedikte kapstokken dienen voor de bewaring van 
opgehangen kleding in depot. De schouders van mantels, 
kazuifels en dergelijke krijgen door de dikkere/zachtere 
kapstok meer steun.  
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pH-testpen 
1 STUK 

Abbey pH pen 
Chlorophenol red 

9,50 EUR/stuk Stift voor het testen van de zuurtegraad van het 
papieren/kartonnen verpakkingsmateriaal. 
U zet met de stift een lijn op het te testen papier of karton. 
Wanneer de lijn geel kleurt is het papier/karton zuur, 
wanneer de lijn paars kleurt is het papier/karton neutraal of 
alkalisch. Je hebt ook nuances tussenin. 
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Tape  
Wit 

5 cm x 66 m 
1 ROL 

 

Pvc tape 50/66; wit 
35 my 

1,80 EUR/rol Deze tape is nuttig bij het (tijdelijk) inpakken van 
voorwerpen. De tape kleeft goed, maar is makkelijk te 
verwijderen en laat geen sporen na (bij kortstondig gebruik). 
De tape is scheurbaar met de hand. Tip: plooi een hoekje van 
de tape om om deze gemakkelijk te verwijderen/te 
gebruiken. 
 
Let op: breng deze tape enkel op het verpakkingsmateriaal 
aan, en niet op de voorwerpen zelf.  

 

 
114 
 

Herbruikbare kleermotval  
met aparte lijmplaatjes 
waarin het feromoon zit 
verwerkt  

1 VAL+10 LIJMPLATEN 

Verticaal insecten 
monitoring systeem; 
de driehoekige 
openingen maken 
het invliegen van 
insecten eenvoudiger 
en het monitoren 
gemakkelijker; de val 
kan worden 
hergebruikt; de 
lijmplaatjes zijn 
simpel en snel te 
vervangen; u 
gebruikt 1 lijmplaatje 
tegelijk in de val, zo 
kunt u de val 30 to 40 
weken gebruiken; de 
vallen kunnen staan 
en hangen 

10 EUR/val + lijmplaten Driehoekige val met aparte lijmplaatjes met lokstof 
(feromoon) voor de kleermot (Tineola bisseliella). Dit 
feromoon trekt de mannelijke mot aan. Het feromoon in het 
lijmplaatje werkt gedurende 6 tot 8 weken, nadien vervang 
je het lijmplaatje in de kartonnen val! Noteer in functie 
hiervan de datum waarop de val werd uitgezet, doe dit best 
op de val zelf.  
De larve van de kleermot leeft van verschillende soorten 
organische materialen zoals (bevuild) textiel, wol, bont, veren 
en haar. Plaats de valletjes in de buurt van de collecties 
waarmee de motten zich voeden. 
De eitjes van de motten komen vooral uit bij warm weer. In 
een niet-verwarmd depot plaats je de vallen niet in de 
wintermaanden. In een geklimatiseerd depot plaats je best 
het hele jaar door vallen. Voor grondige controle plaats je 1 
val per 10 à 20 m². Hou een overzicht (logboek) bij van alle 
plakvallen, hun locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) 
vangst op dat moment. 
 
Let op! Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, geen 
bestrijdingsmethode. Ze geven een beeld van wat er in de 
ruimte en de collectie aan insecten leeft, maar alleen als men 
de juiste val op de juiste plaats gebruikt. Raak niet in paniek 
wanneer je zo één mot detecteert. Grijp echter wel in 
wanneer je meerdere motten vangt in de vallen. 
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Lijmplaatjes met feromoon 
voor de kleermot, passend 

9,00 EUR/10 lijmplaatjes  
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in de herbruikbare val nr 
114 

10 LIJMPLATEN 

De ingepakte lijmplaatjes blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer 
ze koel en droog bewaard worden. 
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Plakval voor kakkerlakken 
en andere kruipende 
insecten  

1 STUK 
 
 
 

Kant en klaar 
lijmvalletje met een 
voedingslokstof dat 
kakkerlakken 
aantrekt 

0,80 EUR/val Driehoekig valletje met lokstof in de lijm opgenomen. Het 
feromoon werkt gedurende 6 tot 8 weken, nadien vervang 
je de val! Ook de lijmplaag begint dan minder goed te kleven. 
 
Plaats deze valletjes best op plaatsen waar het ongedierte 
binnenkomt of passeert. 
Deze val is minder geschikt voor het vangen van de pelskever 
en museumkever aangezien zij zich voeden met textiel. De val 
werkt wel voor andere kruipende insecten, zoals 
kakkerlakken, spinnetjes en het zilvervisje die als toevallige 
passanten op val komen. 
Voor grondige controle plaats je 1 val per 10 à 20 m².  
Hou een overzicht (logboek) bij van alle plakvallen, hun 
locatie, de controlemomenten en de (nieuwe) vangst op dat 
moment. 
 
Let op! Insectenvallen zijn hulpmiddelen bij de controle, geen 
bestrijdingsmethode. Ze geven een beeld van wat er in 
ruimte en collectie aan insecten leeft, maar alleen als men de 
juiste val op de juiste plaats gebruikt. Raak niet in paniek 
wanneer je zo één schadelijke kever detecteert. Grijp echter 
wel in wanneer je meerdere kevers vangt in de vallen.  
De vallen en feromonen blijven tot 2 jaar bruikbaar wanneer 
ze koel en droog bewaard worden. 

 
 
 

 
121 

ARA-schimmeltestkit 
1 STUK 

 

Test bestaat uit 1 
voedingsmedium 
DG18 (dichloran 
glycerol agar) en 1 
steriel wattenstaafje; 
samen verpakt in een 
minigripzakje 

4,00 EUR/stuk Deze schimmeltestkit bestaat uit 2 transparante kunststof 
buisjes, waarvan één gevuld met schuin ingegoten DG18-
voedingsmedium. In het andere buisje is een met pepton 
fysiologisch zout bevochtigd wattenstaafje geplaatst.  
Met deze test kom je op een eenvoudige manier te weten of 
er al dan niet schimmel op je erfgoedobject/document 
aanwezig is. 
Bij de test wordt een handleiding meegegeven. 
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Mondmasker  
Type FFP3 
Honeywell 

1 STUK 
 

Vouwmasker met P3-
filter en 
uitademventiel dat 
de warmteopbouw 
reduceert; de 
hoofdbanden 
verdelen de druk 
gelijkmatig over het 
hoofd 

3,10 EUR/stuk Mondmasker met een P3-filter, dat bescherming biedt tegen 
onder meer fijn stof, chemische producten en schimmel.  
Draag een mondmasker voor je eigen veiligheid wanneer je 
met schadelijke chemische producten werkt of in een 
schimmelrijke omgeving aan de slag moet. Combineer dit 
mondmasker indien nodig met een wegwerpoverall uit tyvek 
voor een complete lichaamsbescherming. 
 
Let op! Dit masker beschermt enkel de drager. Door het 
uitademventiel kan speeksel terecht komen in de omgeving. 
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Dustbunny (stofdoek) 
40 x 48 cm 

1 STUK 

Stofdoek gemaakt uit 
tyvek en nylonvezel, 
inert, wit, zacht, 
wasbaar en 
herbruikbaar 

3,50 EUR/stuk De dustbunny telt bijna 25.000 vezels per cm² waardoor hij 
een elektrostatisch, magnetisch effect veroorzaakt dat ervoor 
zorgt dat hij oppervlaktevuil aanzuigt. Gebruikt voor het 
afstoffen van erfgoedvoorwerpen van hout, metaal, plastic, 
keramiek, glas, etc. Het is een goede absorber van vetten en 
olie en kan veilig met solventen worden gebruikt. Hij 
absorbeert geen water.  
Wasbaar met neutraal detergent (froggy, ecover) op 
maximaal 70°C. 
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Zilverpoetsdoek 
36 x 55 cm 

1 STUK 
 
 
 

Hagerty; speciaal 
behandelde 100% 
katoenen doek, 
reinigt voorzichtig; 
niet wassen  

12,50 EUR/stuk Deze geïmpregneerde zilverpoetsdoek gebruik je voor het 
verwijderen van lichte aanslag op zilveren voorwerpen 
zonder vernislaag. Met deze werkwijze laat je geen 
schadelijke resten achter die bij het nawerken corrosie 
veroorzaken.  
Let op! De doek mag niet worden gewassen. 
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Wattenstaafjes kleine tip 
Lengte cm 15 m 

Diameter punt 0,5 cm 
100 STUKS 

Houten 
wattenstaafje met 
witte, katoenen tip, 
niet-steriel 

2,50 EUR/100 stuks Deze wattenstaafjes gebruik je om hardnekkig vuil in 
dieperliggende delen te verwijderen. Ze zijn ook geschikt om 
resten van commerciële metaalpoetsmiddelen te verwijderen 
die corrosie veroorzaken.  
Kies voor de kleine of grote tip naargelang het oppervlak dat 
je moet reinigen.  

 
 
131 
 

Wattenstaafjes grote tip 
Lengte 15 cm 

Diameter punt 1,1 cm 
100 STUKS 

5,00 EUR/100 stuks 
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Emmer 10L 
bijhorend deksel en hengsel 

1 STUK 

Rechthoekige witte 
emmer met hengsel 
en bijhorend wit, 
goed afsluitbaar 
deksel 

1,60 EUR/emmer + 
deksel + hengsel 

Emmer voor het bewaren van archeologische (zeef)stalen of 
archeologische organische materialen onder water. De 
rechthoekige vorm van de emmers vergroot de 
opslagcapaciteit en vermindert de benodigde schapruimte. 
Het bijhorende deksel sluit de emmer goed af (geschikt voor 
vochtige/natte stalen of materialen). De emmers kunnen 
hergebruikt worden na afwassen en kennen een langere 
levensduur wanneer de inhoud in een aparte zak in de 
emmer wordt bewaard. De 10L en 3L emmers hebben 
dezelfde oppervlakte (enkel de hoogte verschilt) en zijn 
stapelbaar. 

 
 
180 

Emmer 3L 
bijhorend deksel en hengsel 

1 STUK 

1,00 EUR/emmer + 
deksel + hengsel 
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Traiteurdoosje 1L 
bijhorend deksel 
19 x 12,5 x 6 cm 

1 STUK 

Rechthoekig 
doorzichtig doosje uit 
inert polypropyleen, 
met bijhorend deksel 
 
 

0,50 EUR/stuk Doosje voor het bewaren van archeologische (zeef)stalen of 
archeologische organische materialen onder water. 

 
 
188 

Curverdoos 0,5 L 
15 x 10 x 6.5 cm 

1 DOOS + DEKSEL 

Curverdoos type 
'Grand Chef'; 
duurzame inerte 
kunststof, 
doorzichtig; volledig 
luchtdicht af te 
sluiten door de 
flexibele rand in het 
deksel 
 

3,00 EUR/doos Deze kunststof doos kan volledig luchtdicht worden 
afgesloten. Ze kan gebruikt worden om archeologische 
metalen voorwerpen (met ingesloten silicagel) of 
archeologische organische materialen onder water te 
bewaren. 
De doos is doorzichtig, zodat objecten en silicagel zichtbaar 
zijn, zonder openen. 
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Curverdoos 1,2 L 
20 x 15 x 6.5 cm 

1 DOOS + DEKSEL 

4,50 EUR/doos 

 
 
190 

Curverdoos 1,8 L 
20 x 15 x 9.3 cm 

1 DOOS + DEKSEL 

6,00 EUR/doos 
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Curverdoos 2,4 L 
20 x 15 x 12.5 cm 
1 DOOS + DEKSEL 

6,50 EUR/doos 

 
 
192 

Curverdoos 6.5 L 
30 x 20 x 15.5 cm 
1 DOOS + DEKSEL 

10,00 EUR/doos 
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Silicagel  
met ORANJE 
vloeistofindicator  

250 GRAM 

Kiezelgel 
'Chameleon'; oranje 
kleur;  
2-5  mm 
kiezelgrootte 

7,00 EUR/250 gr Silicagel kan plaatselijk de relatieve luchtvochtigheid verlagen 
doordat het vocht uit de lucht absorbeert. Het is geschikt om 
droge archeologische metalen voorwerpen op langere 
termijn voor corrosie te behoeden, op voorwaarde dat de 
verpakking luchtdicht is afgesloten. Gebruik dit dan ook in 
combinatie met luchtdichte dozen (ook opgenomen in dit 
aanbod).  
 
Het volume silicagel te gebruiken, komt ongeveer overeen 
met het volume metaal in de doos. Wanneer de silicagel 
verzadigd is, verandert de kleur van oranje naar kleurloos. De 
korrels zijn opnieuw te gebruiken na een droogproces in de 
microgolfoven of droogoven. Opgelet: de (microgolf)oven 
mag enkel hiervoor gebruikt worden. Een handleiding 
hiervoor wordt meegestuurd. 
 
Een goedkopere optie is om gekleurde silicakorrels te 
mengen met transparante silicakorrels (verhouding 1/5), 
zodat de kleurindicator nog steeds kan aangeven wanneer de 
korrels aan vervanging toe zijn. 
 
Let op! Zorg ervoor dat de silicagel in een doorprikt gripzakje 
zit, niet rechtstreeks tegen het metalen object komt en 
zichtbaar is door de buitenkant van de doos (controle zonder 
openen van de doos). 
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Silicagel  
met ORANJE 
vloeistofindicator 

1 KG 

27,00 EUR/1 kg 

 
195 

Silicagel  
met ORANJE 
vloeistofindicator 

5 KG 

115,00 EUR/5 kg 
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Silicagel  
TRANSPARANT 

1 KG 
 

Transparante; 
kiezelgel 
2-5 mm kiezelgrootte 

10,00 EUR/1 kg  

  
197 

Silicagel  
TRANSPARANT 

5 KG 

47,00 EUR/5 kg 
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300 

Plastic bak 
40 x 30 x 17 cm 

bodem & wanden gesloten 
 

Euronorm, 
polypropyleen, grijs, 
merk Plastibac, de 
dozen zijn onderling 
stapelbaar en passen 
op euronorm 
paletten 

13,00 EUR/stuk Deze bakken zijn geschikt voor permanente opslag. Ze zijn 
onderling stapelbaar en hebben gladde binnenwanden. Ze 
hebben een vlakke bodem (niet geribd) en ergonomische 
gesloten handgrepen. 

 
 
301 

Plastic bak  
40 x 30 x 32 cm 

bodem & wanden gesloten 
 
 

19,00 EUR/stuk 

 
 
304 

Plastic deksel 
los deksel voor 40 x 30 cm 

8 EUR/stuk Los deksel passend op de bakken nr. 300 en 301 uit ons 
aanbod. 
 

 
 
305 

Plastic bak 
60 x 40 x 17 cm 

bodem en wanden gesloten 
opengewerkte handgrepen 

 

17 EUR/stuk Deze bakken zijn geschikt voor permanente opslag. Ze zijn 
onderling stapelbaar en hebben gladde binnenwanden. Ze 
hebben een vlakke bodem (niet geribd) en ergonomische 
opengewerkte handgrepen. 
 

 
 
306 

Plastic bak  
60 x 40 x 32 cm 

bodem en wanden gesloten 
opengewerkte handgrepen 

 

23,50 EUR/stuk 

 
 
307 

Plastic bak 
60 x 40 x 7 cm 

bodem en wanden gesloten 

16,00 EUR/stuk Deze bakken zijn geschikt voor permanente opslag. Ze zijn 
onderling stapelbaar en hebben gladde binnenwanden. Ze 
hebben een vlakke bodem (niet geribd) en ergonomische 
gesloten handgrepen. 
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308 

Plastic bak 
60 x 40 x 12 cm 

bodem gesloten,  
wanden en handgrepen 

opengewerkt 

17,50 EUR/stuk Deze bakken zijn geschikt voor permanente opslag. Ze zijn 
onderling stapelbaar en hebben opengewerkte zijwanden. Ze 
hebben een vlakke bodem (niet geribd) en ergonomische 
opengewerkte handgrepen. 
 

 
 
309 

Plastic bak 
80 x 60 x 21 cm  

bodem & wanden gesloten, 
handgrepen opengewerkt 

46,50 EUR/stuk Euronorm bak met groot volume  
Optimale goederenverhandeling  
Deze bakken zijn geschikt voor permanente opslag voor 
grote en zware objecten. Ze zijn onderling stapelbaar en 
hebben gladde binnenwanden. Ze hebben een vlakke bodem 
(niet geribd) en ergonomische opengewerkte handgrepen. 

 
 
310 

Plastic deksel 
los deksel voor 60 x 40 cm 

11,50 EUR/stuk Los deksel passend op de bakken nr. 305 tot 308 uit ons 
aanbod. 
 

 
 
314 

Transportwagen voor 
bakken 

voor 60 x 40 cm bakken 
 

Transportonderstel 
voorzien van 4 
rubber zwenkwielen 
+ gegalvaniseerde 
vorken 

37,00 EUR/stuk Transportonderstel voor bakken 600x400 mm. De maximum 
belading per dolly is 150 kg. 

 
315 Kunststofdoos 

10 L 
33 x 32.5 x 15 cm 
1 DOOS + DEKSEL  

Doos type Araven, 
duurzame inerte 
kunststof; 
doorzichtig; goed af 
te sluiten met stevig 

18,50 EUR/stuk Deze kunststof doos met stevig deksel kan gebruikt worden 
als alternatief voor de kleinere Curverdozen om grote 
archeologische metalen voorwerpen (met ingesloten 
silicagel) te bewaren. 
De doos is doorzichtig, zodat objecten en silicagel zichtbaar  
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316 Kunststofdoos 

13,7 L 
53 x 32.5 x 10 cm 
1 DOOS + DEKSEL  

deksel 
 

21,50 EUR/stuk zijn, zonder openen. 

 
317 Kunststofdoos 

19 L 
35.4 x 32.5 x 20 cm 

1 DOOS + DEKSEL  

21,50 EUR/stuk 

 
318 Kunststofdoos 

20,5 L 
53 x 32.5 x 15 cm 
1 DOOS + DEKSEL  

24,50 EUR/stuk 

 
319 Kunststofdoos 

27,5 L 
53 x 32.5 x 20 cm 
1 DOOS + DEKSEL  

23,50 EUR/stuk 

 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
Hilde De Vusser, assistent directiecel Erfgoed, hilde.de.vusser@oost-vlaanderen.be , 09 267 72 55 
Lien Lombaert, depotconsulent archeologie, lien.lombaert@oost-vlaanderen.be, 09 267 72 29 
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