
Veterinaire aanvoerregels Zuidenveld Dalen 8 

 

Onze rundveekeuring heeft de status: 

- Leptospirose vrij 

- IBR vrij gecertificeerd 

- BVD vrij gecertificeerd  

- Para tbc status B 

- Niet officieel salmonella onverdacht 

 

In de bijlage is een schema weergegeven waarop u kunt zien wat voor en wanneer u actie moet ondernemen 

als uw status niet overeenkomt met hierboven genoemd. 

 

Vanwege de nieuwe eisen bij de landelijke aanpak betreft IBR en BVD kan het wellicht  verwarrend zijn of 

uw bedrijf wel of niet gecertificeerd vrij is. Voorheen niet gecertificeerd vrij en nu deelname aan een route 

voor deze ziekten betekend dus niet dat uw bedrijf vrij is. 

 

Indien u een abonnement heeft op veeonline (www.veeonline.com) dan kunt u daar uw statussen 

achterhalen. Mocht u desondanks niet weten hoe uw gezondheid statussen er voor staan dan kan uw 

dierenarts u hierbij helpen evenals de gezondheidsdienst voor dieren.  

 

En verder: 

 

▪ Als er bij uw dier door de dierenarts bloed wordt onderzocht, graag op het inzendformulier van 

de dierenarts als extra adressant UBN 2410241 laten vermelden  (dit is het ubn van het 

zuidenveld), daarmee komen de bloeduitslagen ook bij ons binnen. 

 

▪ De  veterinaire gezondheidsstatus van het bedrijf mag niet negatief zijn veranderd na het moment 

van opgeven van dieren voor de keuring 

 

▪ De dieren dienen bij aanvoer vrij te zijn van huidschimmelinfectie (ringvuur, tater). 

 

▪ Maximaal 5 dagen voor de keuring dient op de bedrijven een klinische keuring van de in te 

zenden dieren plaats te vinden door de eigen dierenarts.  

 

 

In het belang van een dierziekten veilige keuring is het belangrijk dat iedere deelnemer zich aan 

bijgevoegd tijdschema houdt. Daarom helpen de dierenartsenpraktijken in ons gebied bij de 

handhaving van bovenstaande regels! 

 

Aansprakelijkheid: 

 

 

We willen onze keuring zo veilig mogelijk houden, maar deelnemen aan een keuring brengt natuurlijk altijd 

risico’s met zich mee. De Tentoonstellingsverening Zuidenveld is nimmer aansprakelijk voor eventueel 
geleden schade als gevolg van deelname aan de rundveekeuring.  

 

Deelname geheel op eigen risico. 
 

 

http://www.veeonline.com/


 

Let op: dit betreft 

VeeOnline status: vrij! 

Enkel deelname route 

voldoet niet! 



 

 

Let op: dit betreft VeeOnline 

status: vrij!  

Enkel deelname route 

voldoet niet! 

Deelnemer GD programma 

salmonella: status onverdacht 


