Z UURVRIJE ARCHIEFDOZEN EN BLADEN PAPIER
Om u in staat te stellen uw documenten correct te bewaren kan u bij het Rijksarchief kwaliteitsvolle zuurvrije dozen en bladen papier
verkrijgen.
Het Rijksarchief heeft gekozen voor dozen die beantwoorden aan strenge criteria en waarmee uw documenten op lange termijn
bewaard kunnen worden:
▪▪ Deze dozen bestaan uit zuurvrij karton (PH 8.2) met alkalische reserve.
▪▪ Deze dozen zijn goed bestand tegen scheuren, perforatie en vocht.
De verpakking waarin de dozen worden geleverd is afgestemd op makkelijke hantering en opslag.
De zuurvrije bladen papier beantwoorden eveneens aan strenge kwaliteitseisen.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beschikbare formaten dozen en bladen, evenals hun kostprijs.

TARIEVEN (vanaf 10/07/2018)
Binnenafmetingen
zuurvrije archiefdozen (in mm)

Prijs voor 50 voorverpakte stuks

Prijs voor pallet van 500 stuks in bulk

360 x 255 x 105

120 €

970 €

370 x 240 x 180

205 €

1685 €

370 x 255 x 60

150 €

1220 €

370 x 255 x 80

145 €

1190 €

370 x 255 x 140

180 €

1510 €

370 x 280 x 130

180 €

1470 €

410 x 320 x 110

210 €

1745 €

410 x 320 x 130

205 €

1700 €

490 x 300 x 130

220 €

1840 €

350 x 160 x 110 *

215 €

1880 €

920 x 605 x 10 *

640 €

5520 €

1205 x 872 x 10 *

955 €

8290 €

Afmetingen zuurvrije
bladen papier (in mm)

Aangepast aan archiefdozen met
volgende afmetingen (in mm)

Prijs voor 250 stuks

350 x 500

370 x 255

17 €

350 x 650

370 x 280

24 €

390 x 700

410 x 320

24 €

470 x 700

490 x 300

24 €

* Nieuw formaat

BESTELLING
Bestellingen van zuurvrije archiefdozen en bladen papier zijn te plaatsen bij het economaat van het Algemeen Rijksarchief:
Economaat dienst
Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel
Tel.: 02 548 38 14 of 02 513 76 80 – Fax: 02 548 38 11 – Mail: economat@arch.be.
Na ontvangst van uw bestelling zal het Rijksarchief u zo spoedig mogelijk een factuur overmaken. Wanneer deze is betaald,
kan de bestelling - volgens uw keuze - worden afgehaald of geleverd (mits vermelding hiervan op de bestelbon).
De leveringskosten zijn afhankelijk van de tarieven van de transportondernemer.
Het Rijksarchief is niet onderworpen aan BTW.

