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AANVRAAGFORMULIER

ONROERENERFGOEDDEPOT WAASLAND - OVERDRACHT ARCHEOLOGISCH ENSEMBLE

Formulier terug te bezorgen aan ERFPUNT, Collectiebeheer, Regentiestraat 63 te 9100 Sint-Niklaas.

Coördinaten EIGENAAR

Huidige datum

Voornaam
Naam

Straat en nummer
Postcode Gemeente

 Adres

Telefoon
E-mailadres
Contactpersoon

Gemeente

Contactpersoon
E-mailadres
Telefoon

Postcode
Straat en nummer

 Adres

Naam
Voornaam

Coördinaten BEWAARGEVER (indien dit niet de eigenaar is)

Straat en nummer

Vergunningsnummer

Postcode

 Adres
Naam site

Archeologische informatie

Gemeente
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Onderzoeksmethode en/of vondstomstandigheden

archeologische veldprospectie

archeologisch verkennend booronderzoek

landschappelijk booronderzoek

geofysische prospectie

metaaldetectie

archeologische prospectie controle vd werken

sleuvenonderzoek

luchtfotografie

paleolandschappelijk booronderzoek

archeologisch waarderend onderzoek

toevalsvondst

archeologische prospectie met ingreep id bodem

vlakdekkend onderzoek

muurwerkarcheologie

Bronstijd

Metaaltijden

Neolithicum

Mesolithicum

Paleolithicum

Steentijd

Verwachte periodes

Vroege Middeleeuwen

Laat-Romeinse periode

Midden-Romeinse periode

Vroeg-Romeinse periode

Romeinse periode

IJzertijd

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd

Late Middeleeuwen

Volle Middeleeuwen

leem, mortel, pleisterwerk, e.a., ...

leder

hout

glas

dierlijk materiaal

bouwaardewerk/grof keramisch materiaal

aardewerk

Verwachte materiaalsoorten vondsten Bewaarcategorie

A

A

nat   C

A

C

C

A

A

textiel

slakmateriaal

silex (vuursteen)

plantaardig materiaal

natuursteen

metaal

menselijke resten

A

nat   C

A

C

B

B

droog                     D

construtiehout   E

droog                     D

houtstalen

Epollenstalen

Fnat staal

Fnat residu

E

Adroog residu

BewaarcategorieVerwachte soorten monsters
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Verwachte materiaalsoorten vondsten

Vondstdocumentatie / archeologienota / archeologierapport
Volledig archeologisch ensemble

OPGELET!
* De bewaargever geeft zo snel mogelijk een inschatting over de soorten en hoeveelheid
aan te leveren vondstmateriaal en vondstdocumentatie.

* De bewaargever neemt contact op met de depotbeheerder wanneer er iets substantieel
betreffende de soort of hoeveelheid aan te leveren materiaal en zodra definitief duidelijk is
welke hoeveelheid dozen in welke bewaargatecorieën zal aangeleverd worden.

handtekening eigenaar

Johan Smet
Voorzitter ERFPUNT ...........................................................

...........................................................

datum

datum principieel akkoord

Download het formulier, vul de gegevens in en print het af, bezorg het aanvraagformulier
vervolgens  - ondertekend door de eigenaar - in tweevoud  naar ERFPUNT, Collectiebeheer,
Regentiestraat 63 te 9100 Sint-Niklaas. U wordt op de hoogte gehouden van het verder
verloop van de aanvraag.
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