
Dit formulier dient door de houder en zijn dierenarts, van een niet IBR vrij 
gecertificeerd veebestand volledig en naar waarheid te worden ingevuld. 

Dit formulier uiterlijk 17 november mailen naar keuring@piemontesestamboek.nl  

IBR-VRIJ VERKLARING
De levensnummers van de dieren die worden aangevoerd op de keuring in de IJsselhallen te 

Zwolle op 30 november zijn:

1 ………………………….… 7 ……………………….….
2 ………………………….... 8 …………………………..
3 ……………………………. 9 …………………………..
4 …………………………..... 10 …………………………..
5 …………………………..… 11 …………………………..
6 …………………………..… 12 ……………………………

 Deze  dieren zijn  maximaal  8  weken voor  de  keuring onderzocht  op  de
aanwezigheid van IBR-antistoffen (IBRgE). 

 Bovenstaande dieren vertoonden geen IBR-antistoffen in het onderzochte
bloed (ELISA). (copie van screeningsonderzoek als bijlage toevoegen)

 Bovenstaande  dieren  zijn  maximaal  6  maanden  voor  de  keuring  geënt,
conform de voorschriften van de fabrikant, met een markervaccin.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam veehouder: …………………………………………….. 

Datum ondertekening: …………………….................................. 

Handtekening: ……………………….............................. 

Naam dierenarts: …………………………………………….. 

DAP-nummer: …………………………………………….

Datum v/d enting: …………………….................................. 

Datum ondertekening: ……………………………………………..

Handtekening: ………………………...........................…. 

mailto:keuring@piemontesestamboek.nl


Dit formulier s.v.p. volledig invullen en samen met het formulier klinisch onderzoek 
afgeven bij de ingang van het keuringsterrein in Zwolle. ZONDER DEZE 
FORMULIEREN KUNNEN DE DIEREN BESLIST NIET TOEGELATEN WORDEN.

VERVOERSFORMULIER

Het volgende vervoermiddel is gebruikt om de dieren t.b.v. de Nationale Vleesvee 
Manifestatie 2019 naar de IJsselhallen te Zwolle te transporteren:     

Kenteken vervoermiddel …………………......................

RVV registratienummer vervoermiddel ...............................................

De volgende persoon heeft de dieren naar de IJsselhallen in Zwolle vervoerd.
Naam :

………………………………....
Postcode en woonplaats: …………….............................

Levensnummers van de dieren die worden aangevoerd op de keuring in Zwolle zijn:

1 ………………………….… 9 ……………………….….
2 ………………………….... 10 …………………………..
3 ……………………………. 11 …………………………..
4 …………………………..... 12 …………………………..
5 …………………………..… 13 …………………………..
6 …………………………..… 14 ............................................
7 …………………………..… 15 …………………………..
8 …………………………..… 16 …………………………..

Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam veehouder/ transporteur:

                                                         ……………………………………………..
Postcode en woonplaats: …………………….................................. 
Datum:           30 november 2019

Handtekening: ……………………….............................. 

P.S. Vergeet u niet het ontsmettingsboekje behorende bij uw vervoermiddel mee te nemen? Of een uitdraai logboek veevervoer via site 
VWA.



DOCUMENT MELDINGSPLICHT TENTOONSTELLINGEN  RUNDEREN
FORMULIER KLINISCH ONDERZOEK INZAKE BESMETTELIJKE DIERZIEKTEN 

dierenarts
naam:
adres:
postcode en plaats:
DAP nummer:

houder
naam:
adres:
postcode en plaats:
UBN nummer:

Ondergetekenden, houder en de praktiserend dierenarts, van het bedrijf met bovengenoemd UBN 
nummer, verklaren dat op:
datum:
starttijd inspectie uur / min: eindtijd inspectie uur / min:
door de dierenarts een algemeen klinisch onderzoek  is uitgevoerd van:
 naam dier levensnummer 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
die de houder van de dieren, naar zijn verklaring *, wil aanbieden voor de Nationale Vleesvee 
Manifestatie op zaterdag 30 november 2019.
* (dus tussen 25 en 29 november 2019 .
Bij de inspectie zijn:

 op het moment van het algemeen onderzoek bij de op het formulier aangegeven dieren geen 
klinische verschijnselen vastgesteld die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een 
besmettelijke dierziekte.

 naar verklaring van de houder bij overige dieren uit de koppel geen verschijnselen 
vastgesteld die kunnen wijzen op aangifteplichtige dierziekten

Naam en handtekening dierenarts Naam en handtekening houder
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