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Instructies gebruik Spurfix 

Voor het juiste gebruik van de forensische kleeffolie Spurfix gelden een aantal basisregels waaraan 

voldaan moet worden. Deze hebben zowel betrekking op de wijze van afname van de Spurfix-folie, 

als op de wijze van verzenden/aanleveren bij MEER Onderzoek. In deze beknopte instructie wordt 

een en ander verduidelijkt. 

Start met het maken van enkele overzichtsfoto’s van de auto, waarbij zowel kenteken als VIN-

nummer worden vastgelegd. Indien bekend noteer of fotografeer ook de lakcode van de betreffende 

auto. Veelal staat dit op een stikker op de B-stijl. 

Schrijf op het witte vlak van de folie het kenteken van de auto (of het dossiernummer) en ook het 

folienummer indien er meer folies worden afgenomen. Plak een folie op de te bemonsteren positie 

van de auto en maak daarvan een foto (liefst met maatlat er naast). Zoom vervolgens in op de folie 

en op het folienummer met kenmerk (kenteken) en maak nog een/enkele foto’s. Maak de foto’s in 

volgorde van de nummering van de folies. Dit om verwarring te voorkomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem de Spurfix-folie(s) na stevig aandrukken af en stop ze in een gripzakje waarop het kenteken van 

het voertuig en dossiernummer van de zaak wordt vermeld. Bewaar ze vervolgens in het dossier en 

stuur ze in geval van een onderzoek in een gesloten enveloppe op naar MEER Onderzoek voor een 

1ste-lijns analyse. 
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Indien de Spurfix-folies ter analyse naar MEER Onderzoek worden gestuurd, maak dan gebruik van 

het formulier: Aanvraag analyse Spurfixmonster (zie bijlage). Vul daaropin: de schadedatum, datum 

afname van de folie(s) en (indien bekend) of de auto na de schade gewassen werd. De folies s.v.p. per 

post opsturen en de foto’s digitaal naar MEER Onderzoek. De foto’s dienen als JPG aangeleverd te 

worden. 

 

Enkele tips: 

- Indien er kunststofdelen beschadigd zijn, neem vooral ook van die delen sporen af. Kunststof is 

de beste sporendrager op een auto; 

- U kunt er ook voor kiezen (kleine) delen van de auto mee te nemen, dan zijn de sporen zeker 

veiliggesteld en bent u niet afhankelijk van de sporen die op de folie zijn achtergebleven; 

- Maak de foto’s indien mogelijk met een hoge resolutie. Controleer ook of de foto’s gelukt en 

scherp zijn; 

- Is een auto nat wrijf deze dan niet droog maar, als de auto bij een garage staat, blaas de auto 

droog met perslucht. Indien geen perslucht voorhanden is, dep het te bemonsteren deel dan 

voorzichtig droog en plak daarna de folie. Noteer wel waarmee werd gedroogd; 

- Is een auto erg vuil, plak dan eerst een folie op het te bemonsteren deel en daarna op dezelfde 

positie nog eentje. Bij de eerste haal je het meeste losse vuil weg. De tweede folie goed stevig 

aandrukken. Bewaar beide folies en noteer dat je deze werkwijze hebt toegepast; 

- Het kan zijn dat de folie wit uitslaat als de auto vochtig was. Doe thuis op een droge plek de folie 

weer open en laat hem aan de lucht drogen. Na enige tijd is de witte waas weg en kan de folie 

weer gesloten worden. 

- Neem bij schuldvraagonderzoeken ook kleefmonsters af van de andere auto. Maak ook 

daarvan foto’s met een maatlat en leg het VIN en de lakcode vast; 

- Spurfix kan ook gebruikt worden voor aanrijding met wild, op lantaarnpalen, muren, 

garagedeuren etc. 

 

Deze instructie is ook te downloaden op www.meer-onderzoek.nl. 

 

De Spurfix-folies kunnen na opdracht van de verzekeraar/waarborgfonds opgestuurd worden naar: 

MEER Onderzoek 

Antwoordnummer 1726 

3900 VC   Veenendaal 

 

Bij vragen ben ik bereikbaar via: 

Telefoon: 06-5114 5179 

E-mail : info@meer-onderzoek.nl 
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