Bijlage 1. Aanmeldingsformulier rundveemanifestatie
Ondergetekende vraagt de hieronder aangekruiste diensten van de Gezondheidsdienst voor Dieren aan,
voor de volgende rundveemanifestatie:
Datum manifestatie

-

-
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Plaats manifestatie
Georganiseerd door
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Fax
Contactpersoon/secretaris
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Fax

De manifestatie vindt plaats onder:
het bestaande UBN/Meldeenheid .........................(nummer invullen).
een nieuw bij LNV-loket aangevraagd UBN/Meldeenheid .................... (nummer invullen).
Het ingevulde UBN/Meldeenheid-mutatieformulier met bedrijfsgegevens (privaat) is bijgevoegd.
Voor de manifestatie wordt de vrije status aangevraagd voor de ziekten:
leptospirose
IBR

Tot de manifestatie worden uitsluitend runderen jonger dan 2 jaar toegelaten:
Ja (bedrijven met een paratbc-onverdachtstatus kunnen dan zonder gevolgen deelnemen)
Nee
Tot de manifestatie worden uitsluitend runderen ouder dan 2 jaar toegelaten:
Ja (bedrijven met een paratbc-onverdachtstatus kunnen dan zonder gevolgen deelnemen)
Nee
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De controle van de bedrijfsstatussen van de inzendende bedrijven vindt plaats door middel van:
een overzicht van diergezondheidsstatussen per UBN/Meldeenheid. Af te geven door de
Gezondheidsdienst.
(Hiertoe dient door alle deelnemende bedrijven een machtiging te worden afgegeven en deze dienen te
worden ingezonden naar de GD)
Voor de aan- en afvoermeldingen aan het I&R-systeem wordt gebruik gemaakt van:
Het in één keer doorgeven van de aan- en afvoermeldingen van zowel de veehouders als de
rundveemanifestatie via de RVO.
(Hiertoe dient door alle deelnemende bedrijven een machtiging te worden afgegeven en deze dient te
worden ingezonden naar de RVO. Een kopie hiervan moet naar de GD worden gestuurd.)
Namens de organisatie
Naam
Datum

-

-

20

HANDTEKENING
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de GD, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Veluwe en Twente onder nummer 41150521.
aankruisen indien van toepassing.
Dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen aan of faxen naar:
Gezondheidsdienst voor Dieren
t.a.v. afd. Diergezondheidsadministratie Herkauwers
Postbus 9
7400 AA DEVENTER
Telefoon: 0900-1770
Fax : 0570-660622
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