Verhandelingsbon dieren n°
Nummer FAVV*: …. .… …. - …. …. …. .... …. / … …. / … ….
Schapen – Geiten – Hertachtigen
ter bevestiging dat de hierna vernoemde dieren/produkten voldoen aan de
voorwaarden voor biologische productie (Koninklijk Besluit van 17 april 1992)
VEEHOUDER: NAAM ..............................…....................
BESLAG Nr (Sanitel) .….……....................................…..
Adres ....................................................……..
......................................................……

Bedrijfscertificaat (Blik )
Nr .......................................................
verleend op : ....................................
geldig tot : .........................................

Soort : ooi / geit / andere:.....................................

maximum 5 fokdieren per formulier**

Oormerknummers:
1 ..................................
2 ..................................
3 .................................
4 ...............................
5 .................................

Biologisch geboren
ja/nee
M / V
ja/nee
M / V
ja/nee
M / V
ja/nee
M / V
ja/nee
M / V

Aantal slachtlammeren:………………………………………
Andere:

ras .......................

Aantal: .............................

Therapeutische behandelingen binnen de 3 maanden voorafgaand aan de verkoop
Identificatienr van behandeld dier of lot
Product
Datum
......................................
.........................
.....................
......................................
.........................
.....................
Datum: ..................
Uur: ................
Vertrek op bedrijf

e

Naam :
1 VERVOERDER :
Datum en duur van het transport :
Voor rekening van

...............................……….
...............................……….
...............................……….

Nummerplaat voertuig:

………………………………

JA / NEE*
Wachttijd
................................
................................
Handtekening:

Nr. (SANITEL): ..............................................
Ontvangst: nazicht / traceerbaarheid: Conform: JA/NEE*
Handtekening:

SLACHTHUIS : ...............................……...
EG NR ...…...........
Slachtdatum : .....................
Uur van aankomst ...…...........

Ontvangst: nazicht / traceerbaarheid: Conform: JA / NEE*
Controle-organisme v/h slachthuis: ...…………………….........
Sanitelnummer slachthuis:………………………………………

Oornummer / Stempelnummer

Karkasgewicht / kg

Motivering bij afkeuring

1 .....................................................
2 .....................................................
3 .....................................................
4 .....................................................
5 ................................................…...
Naam: .....…………….………....

........................
........................
........................
........................
.......................
Handtekening:

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

..
..
..
..
..

Stempel:

Gelieve dit formulier ten laatste 24h na slachten door te faxen naar uw controleorganisme
Fax Integra/Blik: 03/287 37 61 - Fax Ecocert: 081/600 313
e

Naam :
2 VERVOERDER :
Datum en duur van het transport :
Voor rekening van

...............................……….
...............................……….
...............................……….

KOPER : Veehouder / Handelaar / Slager
Naam: ..........................................................
Adres: ...............................................................................
Controle-organisme van de koper: ...…….......

Nr. (SANITEL): ..............................................
Ontvangst: nazicht / traceerbaarheid: Conform: JA/NEE*
Handtekening:

Aankomst op bedrijf Datum: ..................
Uur: ................
Ontvangst: nazicht / traceerbaarheid: Conform: JA / NEE*
Handtekening:

Sanitelnummer:………………………………………………
* FAVVnummer: beslagnummer (8cijfers)/ jaartal (2 cijfers)/ eigen volgnummer jaarlijks te starten vanaf 1
** max 5 fokdieren (ouder dan één jaar) per bon, voor slachtlammeren (<1 jaar) met een beslag-oormerk aantal dieren invullen, (let
wel: zulks beslagoormerk (blauw) kan enkel gebruikt worden voor transport rechtstreeks van producent naar slachthuis).
e
Voor de 1 vervoerder geldt deze bon, als volledig ingevuld, als verplaatsingsdocument conform artikel 26 van het koninklijk besluit
betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen.
ste
Wit exemplaar onmiddellijk door de koper terug te sturen aan zijn controleorganisatie, blauw ex. voor de koper, roos ex. voor de 1
vervoerder en gele ex voor de verkoper. Elk verkeerd gebruik van dit document stelt de overtreder bloot aan decertifiëring en het verbod zijn
producten in het biologisch circuit te verkopen, onverminderd andere acties. Dit formulier is de eigendom van Integra/Blik en moet op
eenvoudige aanvraag terug worden ingeleverd.

Bio.bbd.pd.a – v07 – 07/05

Te gebruiken tot 31-12-2006

