INZENDFORMULIER BVD OORBIOPTEN / DNA MERKERONDERZOEK
Authorisatie

Aantal monsters:

Ontvangst sticker:

Inzendnummer:

In te vullen door GD

Datum
Diversen:

Deze ruimte niet beschrijven

Deze ruimte niet beschrijven

Paraaf

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen.
Veehouder (eigenaar UBN):

UBN :

Adres:
Rel :

Postcode + Plaats:

Dierenarts/praktijk:
Nr

:

Nr

:

Plaats:

Overige :

Inzender is

Veehouder

Dierenarts

Overige

Extra uitslag naar:

Veehouder

Dierenarts

Overige

Rekening naar

Veehouder

Dierenarts

Overige

Materiaal

Overige : Oorbiopt met vloeistof

Diersector

Melkvee(incl. jongvee)

Zoogkoeien

Vleesstieren

Vlees-/rose kalf

PER LEVENSNUMMER GEWENSTE ONDERZOEK AANKRUISEN
Nr.
mon.

Levensnummer

11339 BVD virus ELISA (oorbiopt met
vloeistof) W036D

Diversen

(z.o.z. voor nadere toelichting)

11385 CRV DNA merkeronderzoek

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

De uitslag en de factuur m.b.t. het CRV DNA
merkeronderzoek ontvangt u via CRV.

Opdrachtgever

Extra informatie

Naam:

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

Handtekening:

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

Datum:

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

PDC2018 BVD
/DNA 1.0
8-11-2018

Op afname van alle producten, werkzaamheden en diensten van GD zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van GD van
toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, onder nummer 18-19 en kunnen daar worden
opgevraagd of worden gedownload via www.gddiergezondheid.nl of opgevraagd bij GD via 0900-1770.

2500245985

Instructies voor het inzenden van de oorbioptbuisjes met
conserveringsvloeistof

Optie 1: U wilt op het oorbiopt BVD- in combinatie met DNA-onderzoek laten uitvoeren
1. Vul het inzendformulier BVD oorbiopten / DNA merkeronderzoek volledig in*.
2. Zet achter elk levensnummer een kruisje in de kolom ‘BVD virus ELISA’ én in de kolom ‘CRV
DNA merkeronderzoek’.
3. Stop de buisjes met de oorbiopten in de bijgevoegde plasticzakjes en voeg deze samen met
het inzendformulier in de envelop.
4. Plak de adressticker van GD op de envelop.
5. Zorg ervoor dat uw merkertest ook is aangevraagd bij CRV. Losse merkertesten buiten een
deelname aan Fokken op Maat of het FokkerijData Plus-programma kunt u aanvragen via
HerdOptimizer of via de website: https://www.crv4all.nl/service/merkertest/

* In plaats van met het papieren inzendformulier kunt u de oorbiopten ook eenvoudig digitaal
inschrijven via VeeOnline. Hierdoor betaalt u lagere basiskosten per inzending. Weten hoe dat werkt?
Kijk op www.gddiergezondheid.nl/bvd

Optie 2: U wilt op het oorbiopt alleen DNA-onderzoek laten uitvoeren
1. Invullen van het GD-inzendformulier is NIET nodig.
2. Stop de buisjes met de oorbiopten in de bijgevoegde plasticzakjes en daarna in de envelop.
3. Plak de adressticker van CRV op de envelop.
4. Zorg ervoor dat uw merkertest ook is aangevraagd bij CRV. Losse merkertesten buiten een
deelname aan Fokken op Maat of het FokkerijData Plus-programma kunt u aanvragen via
HerdOptimizer of via de website: https://www.crv4all.nl/service/merkertest/

