Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Geldig vanaf 1 juli 2010

Vervoersdocument
I&R schapen en geiten
Datum transport:





Tijdstip vertrek:

:

Verwachte duur van het transport:

:

UBN en NAW van bedrijf van afvoer en aanvoer
Bedrijf van afvoer:

Bedrijf van aanvoer:

UBN:
Naam:
Adres:
Woon
plaats:

Vul hier de IDcode van de schapen en geiten in
Diersoort

Individueel diernummer

Opmerkingen
invullen voor eigen gebruik

D Kruis aan als u meer dieren wilt vervoeren en vermeld de overige individuele diercodes op een bijlage.

Naam:

Kruis aan wat van toepassing is. Er is één optie mogelijk. Alle dieren
voldoen aan de voorwaarden.
Afvoer binnen Nederland. De schapen en/of geiten hebben ten
minste 21 dagen vóór afvoer op het bedrijf verbleven. Dieren
jonger dan 21 dagen, zijn op het bedrijf van herkomst geboren.
Tijdens 30 dagen vóór afvoer zijn er op het bedrijf van herkomst
geen evenhoevigen aangevoerd uit derde landen. Het laatste geldt
niet bij afvoer naar een Nederlands slachthuis.

Adres:

D

Vergunningnummer of NAW van de vervoerder
Vergunningnummer:

D

Woon
plaats:
Kenteken
aanhanger:

Kenteken:

D

Afvoer naar een andere lidstaat en niet bestemd voor de slacht.
De schapen en/of geiten hebben ten minste 30 dagen vóór afvoer op
het bedrijf verbleven. Dieren jonger dan 30 dagen zijn op het bedrijf
van herkomst geboren. Tijdens 30 dagen vóór afvoer zijn er op het
bedrijf van herkomst geen evenhoevigen aangevoerd uit derde
landen. Er heeft zich geen abnormale sterfte met onbekende oorzaak
voorgedaan op het bedrijf van herkomst.
Afvoer naar een andere lidstaat en bestemd voor de slacht. Op het
bedrijf van herkomst van schapen en/of geiten heeft zich geen
abnormale sterfte met onbekende oorzaak voorgedaan.

Ondertekening
Handtekening houder

Datum:





Handtekening vervoerder

Handtekening ontvanger

Datum:

Datum:









Maak dit formulier in drievoud op: 1 exemplaar voor de afvoerder, 1 exemplaar voor de vervoerder en 1 exemplaar voor de
aanvoerder van de dieren. Het ingevulde vervoersdocument moet u ten minste 3 jaar bewaren.
Vult u dit formulier niet naar waarheid in? Dan wordt dit aangemerkt als valsheid in geschrifte.

