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Aanlevering 

 
Het depot accepteert alleen materiaal dat uitgewerkt is en waarvan een standaardrapportage 
opgemaakt is conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen met de depotbeheerder.  
 

 Digitale documentatie dient per te worden ingediend via het landelijke loket archeodepot.nl 
 Alle (geselecteerde) vondsten en monsters worden compleet en in één keer overgedragen 

aan het depot. 
 In iedere doos zit een lijst met daarop de inhoud van de doos in oplopende volgorde van 

vondstnummer. 
 Bij ontvangst tekenen de depotbeheerder en aanleverende instelling een 

ontvangstbevestiging, waarin de basisgegevens voor identificatie van het vondstcomplex en 
onderzoek alsmede de omvang van het vondstcomplex zijn vastgelegd. Later stuurt de 
depotbeheerder na controle en akkoord een overdrachtverklaring aan de uitvoerder. 

 
 
Aanvullende kwaliteitseisen 
Verpakkingsmateriaal 
Het PDBL/gemeentelijk depot kent twee dozen met de afmeting 45 x 35 x 25 cm (hele) en 30 x 20 x 
10 cm. (kwart). Beide dozen zijn af te halen bij het depot. Aan te leveren (hele) dozen wegen 
maximaal 15 kg. Voor objecten die zwaarder zijn of niet in de standaard dozen passen is vooraf 
contact vereist met de depotbeheerder. 
Vondsten en monsters worden verpakt in standaard hersluitbare polyethyleen zakken met daarin een 
vondstkaartje, op zijn beurt weer verpakt in een apart hersluitbaar polyethyleenzakje. 
 
Vondsten en monsters 
De vondsten worden naast per vondstnummer en bewaarcategorie ook uitgesplitst en verpakt per 
materiaalgroep. Vondsten die in de rapportage zijn afgebeeld, apart beschreven of van grote museale 
waarde zijn worden zichtbaar apart verpakt. Vondsten worden altijd geconserveerd aangeleverd. 
Hieronder wordt verstaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Doosinhoud: Per doos slechts één vondstcomplex. Per doos slechts één bewaarcategorie (zie  
 



Contact 

Het depot is open op werkdagen tussen 9.00 en 15.00.  
Contactpersoon: Depotbeheerder Sjeng Kusters  
T: 06-52720731  
E: depot@prvlimburg.nl 
 
Het correspondentie- en aanleveringsadres is:  
De Vondst  
t.a.v Provinciaal Archeologisch Depot  
Raadhuisplein 20 
6411 HK HEERLEN 
 


