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1. Statusbeheer op basis van protocol ZuivelNL
Op basis van dit abonnement verzorgt GD het beheer van de IBR-status van het UBN van de deelnemer en de aansturing volgens
het ‘Protocol statusbeheer IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk)’ (hierna: ‘het protocol’), zoals dat is vastgesteld door
ZuivelNL en gepubliceerd op de website van ZuivelNL.
2. Aan- en afmelden
2.1. Aanmelden
Aanmelden van een UBN voor het abonnement IBR-vrij (route intake bloed/bewaking tankmelk+diagnostiek) kan schriftelijk,
telefonisch of via www.gddiergezondheid.nl/ibr. Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de Klanten Contact Administratie
herkauwers van GD. De deelname gaat in zodra GD de aanmelding heeft verwerkt.
Dit GD-abonnement is een kwartaalabonnement (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van
juli tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor
de duur van een kwartaal.
2.2. Opzeggen
De deelnemer kan zijn abonnement schriftelijk of telefonisch opzeggen tegen het einde van een kwartaal.
Indien een UBN wordt opgeheven zal GD de dag waarop de melding van de bedrijfsbeëindiging bij GD is binnengekomen
beschouwen als de dag waarop het abonnement van dat UBN is opgezegd.
Na opzegging van het abonnement registreert GD met ingang van de dag waarop is opgezegd geen IBR-status meer van het UBN.
2.3. Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de deelnemer gefactureerd. GD kan jaarlijks het tarief verhogen en zal
dat via haar website en eventueel via andere media kenbaar maken.
3. Aansturing
Onderzoek dat moet worden uitgevoerd in het kader van het protocol en andere volgens het protocol te ondernemen acties
worden op grond van dit abonnement aangestuurd door GD. Voor de uitvoering volgens het protocol is het noodzakelijk dat de
laboratoriumuitslagen tijdig worden aangeleverd in de centrale databank en dat eventueel af te voeren dieren tijdig worden
afgevoerd en in I&R afgemeld, zoals vastgesteld in het protocol.
De aansturingsberichtgeving over laboratoriumonderzoek en afvoer van runderen en de communicatie over statuswijzigingen
verloopt via post en/of is inzichtelijk in VeeOnline.
4. Monstername en onderzoek volgens protocol ZuivelNL
De kosten van de tankmelkonderzoeken op IBRgE-antistoffen die moeten worden uitgevoerd in het kader van het protocol en
plaatsvinden bij GD, zijn onderdeel van dit abonnement. De kosten voor monstername van de tankmelk zijn, indien de monsters
door Qlip bij GD worden aangeleverd, ook onderdeel van dit abonnement.
De kosten van de bloedonderzoeken op IBRgE-antistoffen bij verwerpers, die moeten worden uitgevoerd in het kader van het
protocol en plaatsvinden bij GD, zijn onderdeel van dit abonnement.

5. Machtiging
De deelnemer machtigt GD om ten behoeve van het beheer van de status gebruik te maken van zijn (persoons)gegevens uit het
I&R-systeem dat wordt beheerd door het ministerie van LNV en uit de databank laboratoriumuitslagen (ZuivelNL).
De deelnemer machtigt GD om alle (persoons)gegevens die GD in het kader van uitvoering van dit abonnement ter beschikking
krijgt, te verwerken en te gebruiken in gegevensanalyses die het doel hebben de voortgang van de bestrijding te monitoren. De
deelnemer machtigt GD hierover geanonimiseerde rapportages op te stellen ten behoeve van ZuivelNL.
6. Diversen
6.1 Aansturing
GD doet haar uiterste best om te ondernemen acties (uit te voeren onderzoek en afvoer van runderen) tijdig aan te sturen. Indien
het aansturingsbericht niet op tijd aankomt, door welke oorzaak ook, vraagt GD de deelnemer zelf contact op te nemen met de
Klanten Contact Administratie. Te late aansturing of het achterwege blijven van aansturing kan niet als reden worden aangevoerd
om de in het protocol genoemde termijnen te kunnen overschrijden zonder dat de bijbehorende consequenties voor de status
worden doorgevoerd. GD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de termijnen uit het protocol door de
deelnemer en de eventuele gevolgen daarvan. GD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele niet-tijdige aansturing en de
gevolgen daarvan.
6.2. Helpdesk
Op grond van dit abonnement kunnen de deelnemer en zijn dierenarts bij vragen in relatie tot het protocol, contact opnemen met
de Klanten Contact Administratie.
6.3. Verwerking van uitslagen
GD maakt voor het statusbeheer gebruik van de centrale databank voor laboratoriumuitslagen, zoals bedoeld in het protocol. GD
streeft ernaar om de uitslag binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwerken. Indien de uitslag niet binnen de genoemde
streeftermijn wordt verwerkt en dit gevolgen heeft voor de (status van de) deelnemer, dan aanvaardt GD hiervoor geen
aansprakelijkheid, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van GD.
6.4. Algemene Voorwaarden GD
Op dit abonnement zijn ‘Algemene Voorwaarden Verkoop van de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.’ van toepassing (in bezit
deelnemer en telefonisch opvraagbaar of te raadplegen op de website: www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden).
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