
BIJLAGE I 
Model (Versie 8 – juni 2009) 

 

Document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium (1) 
Luik 1. 
 
Met het oog op het direct vervoer van de monsters naar een erkend laboratorium, verklaart ondergetekende, keurder in het slachthuis van en te  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
telefoon: ………………………………………., fax:   
de volgende monsters bestemd voor de snelle OSE-tests te hebben verpakt in een eindverpakking en gecontroleerd op aantal en referentienummers :  

- aantal :   
- FAVV, afdeling veterinaire keuring -referenties: 

van ………….…………………………..……..…tot ……………………………………………………………………………. 
van ………………….………………..………..…tot ……………………………………………………………………………. 
van ……………………….………..………..……tot ……………………………………………………………………………. 
van …………………………….………..……..…tot ……………………………………………………………………………. 

De eindverpakking met de monsters werd door mijn toedoen verzegeld onder het nummer :   
en de referentienummers van de monsters zijn vervat in de bijgevoegde herneminglijst.  
 

Gedaan te .....……………...................., op…………………………
  

         
 

(Naamstempel en handtekening van de keurder) 
 
 
Luik 2. 
Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) 
…………………………………………………
…………………………………………………
handelend in de hoedanigheid van aangestelde 
van het slachthuis/het erkend laboratorium (2) 
…………………………………………………
…………………………………………………
verklaar in het bovenvermeld slachthuis de 
verzegelde eindverpakking met nummer 
………………………………………………….
te hebben aangenomen om deze te vervoeren 
naar het slachthuis/erkend laboratorium (2) van 
………………………………………………….
Ik heb vastgesteld dat de eindverpakking en de 
zegels intact waren. 
Eventuele opmerkingen : 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) 
…………………………………………………
………………………………………………….
handelend in de hoedanigheid van aangestelde 
van het slachthuis 
…………………………………………………. 
verklaar in het bovenvermeld slachthuis de 
verzegelde eindverpakking met nummer 
………………………………………………….
te hebben aangenomen. 
Ik heb vastgesteld dat de eindverpakking en de 
zegels intact waren. 
Eventuele opmerkingen : 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) 
…………………………………………………
………………………………………………… 
handelend in de hoedanigheid van aangestelde 
van het erkend laboratorium 
………………………………………………….
verklaar in het bovenvermeld slachthuis de 
verzegelde eindverpakking met nummer 
………………………………………………….
te hebben aangenomen om deze te vervoeren 
naar het erkend laboratorium van 
…………………………………………………
………………………………………………….
Ik heb vastgesteld dat de eindverpakking en de 
zegels intact waren. 
Eventuele opmerkingen : 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

 
 

Gedaan te .....……………...................., op……………………………..  
          
 

(Naam, voornaam en handtekening)
  

Luik 3. 
 
Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) 
..……………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
verantwoordelijke voor het in ontvangst nemen van de monsters in het erkend laboratorium van …………………..  
verklaar de hierboven beschreven monsters te hebben ontvangen en aangenomen met het oog op het uitvoeren van de snelle OSE-tests. 
De eindverpakking en de zegels waren intact / waren niet intact (2).  
Eventuele opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
Dit document wordt vandaag nog naar de keurder van het slachthuis vermeld in luik 1 teruggestuurd.  
 
 

Gedaan te .……………...................., op ……………………………..
     

 
(Naam, voornaam en handtekening) 

                                                 
1
 Elke opeenvolgende tussenkomende persoon bewaart een kopie van dit document in de staat waarin hij het ingevuld heeft en hij overhandigt het 

origineel exemplaar aan de volgende tussenkomende persoon.  
2
 Schrappen wat niet past. 


