Vereenvoudigd handelsdocument Vo. (EG) 1069/2009 alleen voor binnen NL; versie 1.0 september 2012

Handelsdocument
Voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en
afgeleide producten binnen Nederland overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009
Opmerking voor de vervoerder: de zending moet vanaf de plaats van inlading tot de plaats van bestemming van dit document
vergezeld gaan.

1. Afzender:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Erkenningsnummer:
2. Geadresseerde:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Erkenningsnummer:
4. Vervoerder
4.1Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Referentienummer van het document:
Datum:

3. Plaats van inlading:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Erkenningsnummer:
4.2 Vrachtwagen
4.3 Kentekennummer(s):
4.5 Aard van de verpakking:
4.6 Aantal verpakkingseenheden:
4.7 Hoeveelheid:
4.9 Referentienummer van de partij:
5. Beschrijving van de dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten
1

1

5.1 a): (niet verwerkte) dierlijke bijproducten van categorie: 3 , [ omschrijf bijproduct(en) ]
1
1
5.1 b): verwerkte producten van: 3 , [ omschrijf bijproduct(en) ]
5.1 c): Diersoort van het categorie-3-materiaal en de daarvan afgeleide verwerkte producten die voor voedermiddelen bestemd
1
zijn: Rund / schaap / geit / paard
5.2 In geval van categorie-3-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte producten die voor voedermiddelen bestemd zijn:
b) beschrijf zo nodig de aard en methoden van behandeling:

6. Verklaring door de afzender
Ondergetekende verklaart dat:
6.1 Op een op de voertuigen, recipiënten, dozen of andere verpakkingen bevestigd etiket het volgende is aangegeven:
1
a) de categorie dierlijke bijproducten: 3
1
b) in geval van verwerkte producten: de categorie dierlijke producten waarvan de verwerkte producten zijn afgeleid: 3
c) i) Voor categorie-3-materiaal, de woorden: “niet voor menselijke consumptie”.
6.2 Indien de afzender het materiaal heeft verpakt bevinden de dierlijke of verwerkte producten zich:
1
hetzij [gesloten nieuwe verpakkingen]
of [worden zij als bulkgoederen vervoerd in afgedekte lekvrije recipiënten of andere vervoermiddelen die voor gebruik zijn
1
gereinigd en ontsmet] .
6.3 De dierlijke bijproducten en/of verwerkte producten zijn vóór inlading en verzending adequaat opgeslagen.
6.4 Alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of verwerkte producten met ziekteverwerkers
en kruisbesmetting tussen de diverse categorieën te voorkomen.

Handtekening
Gedaan te

op
(Handtekening van de verantwoordelijke persoon/afzender)
(Naam in Hoofdletters)

7. Verklaring door de vervoerder
Ondergetekende verklaart dat:
7.1 De dierlijke en/of verwerkte producten bevinden zich in hetzij:
1
[gesloten nieuwe verpakkingen] ; of,
[worden als bulkgoederen vervoerd in lekvrije recipiënten of andere vervoermiddelen die voor vervoer zijn gereinigd of
1
ontsmet] .
7.2 Alle voorzorgen zijn getroffen:
 om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of verwerkte producten met ziekteverwerkers en kruisbesmetting tussen
de diverse categorieën te voorkomen en
 het vervoer bij een passende temperatuur te waarborgen, zodat er geen gevaar voor gezondheid van mens of dier
ontstaat

Handtekening
Gedaan te

op
(Handtekening van de verantwoordelijke persoon/vervoerder)
(Naam in Hoofdletters)

1

Doorhalen wat niet van toepassing is

