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Toekenning van een nummer voor het document :

1"'deel : het Sanitelnummer van cle laadplaats {beslag, handelaar,
verzame lcentrum, halteplaats);
2de deel : de 2 laatste cijíers van hetjaar;
3d'deel : sen volgnummer, moelmet een I beginnen. Een bundel per jaar en
per laadplaats. Vb : 1234567810511.

Algcmcnc gcgcvcns

- Het door het FAVV toegekend toelatingsnummer van de vervoerder. Het
beslagtiummer als de vervoerder zijn eigen dieren vervoert,
- De nummerplaat van het gebruikte vervoermiddel (vrachtwagen,
aanhangwagen) waarv'oor het gebruik voor het verv-oer van dieren, door het
FAVV, werd toegelaten"

L.aden

Het Sanitelnummer van de plaats waar het dier werd ingeladen (al naargelang
het gevai : Sanrtelnummer van het beslag, van het verzamelcentrum, van de
handelaar, ...);
Naam en voornaam van de veranfwoordelijke van de laadplaats;
Adres van de laadplaats;
Datum en uur van inladen;
Handtekening van de verantwoordelijke van de laadpiaats.

Uitiaden

- Het Sanitelnummer van de plaats waar het dier werd uitgeladen (ai naargelang
het gevai : Saniteinummeï van het beslag, van het slachthLris, van het
verzamelcentrum. van de handelaar, ...);
- Naam en vooïnaam van de verantwoordetijke van de losplaats:
- Adres van de losplaats of, als het een uilvoer betreft : alleen het nummer van het
gezondheidscerti fi caat vermelden;
- l)atum €n uur van uitladen;
- Handtekening van de verant\,voordelijke van de losplaats.

Gegevens betreffende de dieren
- Vermelding van de verv'oerde soort;
- Totaal aantal van dieren (fokdieren + jonge slachtdieren in hetzelfde vervoet);
- Aantal jonge slachtdieren
- Oormerknummer van elk dier. Nummer van de jonge slachtdisren moet niet

worden vermeld
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ilandtekening van de vervoet'der ter validering van het document.


