
                           

                                              

INSCHRIJF- /MACHTIGINGSFORMULIER ZWOLLE 30 
NOVEMBER 2019

In te vullen door deelnemers aan de rundveemanifestatie Nationale Vleesvee Manifestatie, welke gehouden

wordt op zaterdag 30 november 2019 te Zwolle.

Deelnemen aan deze rundveemanifestatie is voor eigen rekening en risico. De organisatie van de

rundveemanifestatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de

diergezondheidsstatus van het deelnemende bedrijf als gevolg van deelname aan de manifestatie.

Voor het organiseren van deze manifestatie is een ondertekende verklaring nodig van de deelnemers,

met betrekking tot het opvragen van de bedrijfsstatus(sen) en het gezamenlijk melden van de

runderen door de RVO aan het I&R-systeem.

A. Ondergetekende machtigt de organisatie van bovengenoemde rundveemanifestatie om ten

behoeve van de controle van de gezondheidsstatus van de runderen die op bovengenoemde datum

worden aangevoerd op deze manifestatie, eenmalig de gezondheidsstatus van de runderen behorend

tot het rundveebeslag van onderstaand UBN/Meldeenheid op te vragen bij de GD.

B. Ondergetekende machtigt de organisatoren van bovengenoemde rundveemanifestatie om van

de runderen die naar deze manifestatie worden gezonden, de benodigde I&R- meldingen binnen de

door het I&R-reglement gestelde termijn via CRV te laten uitvoeren.

Handtekening deelnemer: .....................................................................

NAAM ………………………………………………………………….

ADRES ………………………………………………………………….

PC + WOONPLAATS ……...………………………………………………………….

UBN ………………………….. TEL ………………………………………….

z.o.z.



naam dier ………………………………………….. M / V 

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V



levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

naam dier ………………………………………….. M / V

levensnummer …………………………………… geboortedatum ………………

BEDRIJFSGROEPEN (groepen bevatten tenminste 3 dieren)

(kruis aan en onderstreep de categorie die van toepassing is)

……….. mannelijk tot 1 jaar / 1 tot 2 jaar / ouder dan 2 jaar

……….. vrouwelijk tot 1 jaar / 1 tot 2 jaar / ouder dan 2 jaar

……….. afstammelingen van 1 koe (met of zonder koe) (naam koe..……………………..)

……….. afstammelingen van 1 stier (met of zonder stier) (naam stier…………………….)



Zoogstellen levensnummer koe ………………………………

levensnummer kalf ………………………………

Zoogstellen levensnummer koe ………………………………

levensnummer kalf ………………………………

(indien kalf niet deelneemt aan de individuele keuring, maak even een opmerking achter het levensnummer van het kalf)


	Handtekening deelnemer: .....................................................................

