Gebruikersdocument
Abonnement Drinkbakcheck Basis (maart 2018)
Voeding is van groot belang voor gezonde koeien. Goed drinkwater is een essentieel onderdeel
van voeding, immers de koe vreet minder als zij geen of een slechte kwaliteit water tot haar
beschikking heeft. De GD biedt daarom het abonnement Drinkbakcheck Basis; hét instrument om
de kwaliteit van het drinkwater in de drinkbak van uw koeien te monitoren.
Hoe werkt het in de praktijk?
Nadat de GD uw aanmelding voor dit abonnement heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw dierenartspraktijk
krijgt tijdig bericht wanneer het monster genomen dient te worden. Voor de Drinkbakcheck Basis is dit in mei en november. In het
pakket dat uw dierenarts ontvangt zitten alle materialen en documenten om de monsters te nemen en gekoeld binnen 24 uur terug
te zenden naar de GD. De kosten voor het monsternamemateriaal en de onderzoekskosten van de watermonsters zijn bij het
abonnement inbegrepen.

De uitslagen van het onderzoek
Zodra de GD de watermonsters heeft ontvangen, worden deze chemisch onderzocht op Ammonium, Nitriet, Natrium, IJzer, Mangaan
en Hardheid en bacteriologisch op Bacteriologische verontreiniging en mest verontreiniging. U ontvangt hiervan een uitslag. Op de
GD-website (www.gddiergezondheid.nl/rundveedrinkwater) staat een flyer met een toelichting op de uitslag Drinkbakcheck. Dit
betreft een tabel met referentiewaarden en een toelichting om de uitslag te kunnen interpreteren en bovendien een aantal
algemene adviezen. Hiermee kunt u samen met uw dierenarts en/of voeradviseur eventuele problemen aanpakken.

Algemene voorwaarden GD BV
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de GD van toepassing.

Aanmelden
U kunt zich zowel via de GD-website (www.gddiergezondheid.nl/rundveedrinkwater) als schriftelijk of telefonisch aanmelden voor
deelname aan Drinkbakcheck Basis. Het abonnement Drinkbakcheck Basis 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). Het
abonnement wordt elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van een kwartaal. Het abonnementstarief wordt berekend met
ingang van de eerstvolgende maand nadat het bedrijf als deelnemer aan abonnement bij de GD is geregistreerd.

Afmelden
U kunt uw abonnement te allen tijde schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Indien een UBN wordt opgeheven, zal
de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij de GD is ontvangen, door de GD worden beschouwd als de dag waarop het
abonnement van het betreffende UBN is beëindigd.

Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan het begin van het kwartaal aan u gefactureerd.

