
Als sinds mensenheugenis is men bezig met het beveiligen van waardevolle spullen tegen 
frauderen en diefstal. Zevenduizend jaar oude ingewikkelde steengravures zijn gevonden die 
werden geperst in klei om po�en met documenten of waardevolle spullen te verzegelen.
Koningen verzegelden hun gevoelige documenten met was en een stempel die uitsluitend 
                               op hun persoonlijke zegelring was aangebracht. Als het zegel op het 
                                  document was verstoord of vervangen dan was dit voor de ontvanger een 
                                    teken dat ermee was geknoeid.  De controle lag hiervoor bij een bediende, die het zegel goed kende 
                                     en dus manipula�e gemakkelijk kon herkennen.

De moderne verzegeling dient in wezen hetzelfde doel.
eDoor de industriële revolu�e in de 19  eeuw werd het mogelijk om de zegels machinaal en dus in grotere

oplagen te maken. We kennen hiervan nog het �nnen zegel, die nog steeds wel gebruikt wordt. 
Het was -of lakzegel werd hierdoor vervangen.
Voor de huidige genera�e verzegelingen is echter geen gereedschap meer nodig om ze aan te brengen. 
Ze zijn eenvoudig aan te brengen en a�ankelijk van de sterkte met betonschaar, kniptang of gewoon 
met de hand te verwijderen. Voor allen geldt dat bij het verwijderen het zegel dusdanig wordt 
beschadigd dat het zichtbaar is en het in de oude staat terugbrengen onmogelijk is geworden.
Productkennis en een goede procedure maakt het geheel waterdicht.

Wat maakt een verzegeling uniek?
     Type zegel + 
     Kleur +
     Bedrukking van firmanaam en/of logo +
     Unieke serienummering gekoppeld aan de bedrukking 
     Eventueel barcode, QR code en/of RFID transporder corresponderend aan het unieke zegelnummer

In ISO17712:2013 worden 3 categorieën genoemd, t.w.:
           High Security Seal
           Deze zegels worden voornamelijk voor exportlading in containers gebruikt. 
           Deze zegels zijn gekeurd op een dusdanige sterkte dat het niet gemakkelijk is te verwijderen.
           Security Seal
           Het kleinere broertje van de (H) zegels, maar ook deze kun je niet gemakkelijk met de hand verwijderen. 
           Het wordt gebruikt als indica�eve zegels niet (meer) volstaan.
           Indica�ve Seals
           Dit zijn bijvoorbeeld kunststofzegels en security labels die gemakkelijk met de hand zijn te verwijderen.

Bent u opzoek naar een verzegeling? Bedenk dan het volgende:
      Wat wil ik verzegelen en welk type verzegeling is hier het meest voor geschikt om ongeoorloofd openen en/of 
      manipula�e te voorkomen.
      Hoe sterk moet het zegel zijn? Een kunststof zegel kan bijvoorbeeld genoeg zijn als u daarbij ook nog een 
      hangslot gebruikt.
      Hoe wil ik het zegel bedrukt hebben?
      Hoe controleren we het zegel in de keten?  

Hee� u vragen? Neem dan even contact met ons op. We helpen graag uw beveiliging te verzegelen.
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