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OVEREENKOMST KALVERHOUDER, KALVEREIGENAAR EN GEBORGDE 
VLEESKALVERDIERENARTS 

Bijlage 1 van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts 
Bijlage 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren  SBK/IKB/BIJL/510 

 
Naam kalverhouder  : ……………………………………………………………………… 
UBN nummer : ……………………………………………………………………... 
Adres : ……………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………… 
IKB regeling :   geen / IKB Vleeskalveren Blank / IKB Vleeskalveren Rosé 
 
hierna te noemen kalverhouder 
 
Naam kalvereigenaar / 
integratie * 

: ………………………………………………………….………….. 

Adres : ……………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………… 
   
hierna te noemen kalvereigenaar 
  
Dierenarts, UDN en 
CIBG-nr. **  

: ……………………………………………………………………… 

Naam dierenartsen-
praktijk  

: ……………………………………………………………………… 

 
hierna te noemen dierenarts 
 
Naam vervangende 
Geborgde Vleeskalver-
dierenarts(en)*** , UDN 
en CIBG-nr. ** 
 
Naam dierenarts(en) 
spoedeisende hulp, UDN 
en CIBG-nr. ** 
 

: 
 
 
 
: 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………… 
 
*  Ondertekening door de kalvereigenaar/integratie is facultatief 
**  het UDN nummer betreft het Unieke Dierenarts Nummer waarmee de dierenarts in een door 

de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’ beheerd of aangewezen register staat opgenomen. Het 
register is openbaar en in te zien via de website van de Stichting ‘Geborgde Dierenarts’, 
www.geborgdedierenarts.nl. Het CIBG-nr. is het nummer waaronder de dierenarts 
geregistreerd staat in het dierenartsenregister van de overheid 
(www.diergeneeskunderegister.nl). Op de overeenkomst moet in ieder geval het UDN 

 

http://www.geborgdedierenarts.nl/
http://www.diergeneeskunderegister.nl/
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ingevuld worden, het CIBG-nr. is facultatief. 
*** De namen kunnen tussentijds gewijzigd worden door de dierenarts. De veehouder wordt 

hierover geïnformeerd door de dierenarts.   
 
Overwegende 
 
dat de overeenkomst is opgesteld in het kader van het Reglement Geborgde 

Vleeskalverdierenarts van de Stichting Geborgde Dierenarts en de Regelingen IKB 
Vleeskalveren Blank en IKB Vleeskalveren Rosé van de Stichting Brancheorganisatie 
Kalversector; 

 
dat  de vleeskalversector op een maatschappelijk en economisch verantwoorde manier wil 

omgaan met vleeskalvergezondheid in relatie tot volksgezondheid, voedselveiligheid en het 
correct, selectief en transparant gebruik van diergeneesmiddelen;  

 
dat  de kalverhouder/kalvereigenaar gebruik wenst te maken van een geregistreerde Geborgde 

Vleeskalverdierenarts conform het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en zoals 
vereist krachtens de kwaliteitssystemen IKB Vleeskalveren Blank en IKB Vleeskalveren Rosé; 

 
dat  de kalverhouder in het kader van de Verordening (EG) nr. 853/2004 voor de Voedsel Keten 

Informatie (VKI) of diens opvolger onder meer aan dient te geven naam en adres van de 
dierenarts die normaliter het bedrijf van herkomst diensten verleent en zieke en/of gewonde 
dieren onmiddellijk op passende wijze dient te verzorgen en dat zo spoedig mogelijk de 
dierenarts wordt geraadpleegd wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van de 
dieren brengt (Besluit houders van dieren artikel 2.4., lid 5); 

 
dat  de overeenkomst betreft de veterinaire dienstverlening en het toepassen of voorschrijven 

van receptplichtige diergeneesmiddelen voor de duur van de overeenkomst en voor de in de 
overeenkomst benoemde diersoort: vleeskalveren;  

 
dat  deze overeenkomst mede wordt gesloten in verband met het bepaalde bij of krachtens de 

Wet dieren of diens opvolger; 
 
dat op grond van het bij of krachtens het Besluit houders van dieren of diens opvolger bepaalde, 

een houder van dieren die bij ministeriële regeling aangewezen diergeneesmiddelen 
ontvangt, in bij ministeriële regeling aangewezen gevallen, melding doet in een door de 
minister aangewezen databank (Besluit houders van dieren artikel 1.27); 

 
dat  een dierenarts op grond van het bij of krachtens het Besluit diergeneeskundigen of diens 

opvolger bepaalde, in de bij ministeriële regeling aangewezen gevallen, melding doet van het 
voorschrijven ten behoeve van de aflevering of de toepassing van bij ministeriële regeling 
aan te wijzen diergeneesmiddelen in de databank waarin de houder van dieren ten behoeve 
van wiens dieren de diergeneesmiddelen zijn afgeleverd of bij wiens dieren de 
diergeneesmiddelen zijn toegepast, melding doet in de volgens het bepaalde bij of krachtens 
het Besluit houders van dieren aangewezen databank (Besluit diergeneeskundigen artikel 
5.8);     
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dat  de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector  
eventuele vergelijkbare en gelijkwaardige databanken kunnen aanwijzen, ter beoordeling van 
deze twee stichtingen;    

 
dat zowel de kalverhouder als de dierenarts in principe verplicht zijn om zich ten minste eenmaal 

per jaar te laten controleren op het nakomen van alle in deze overeenkomst gestelde 
voorwaarden door een instelling die door respectievelijk de Stichting Brancheorganisatie 
Kalversector op advies van het Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren 2008 dan 
wel door de Stichting Geborgde Dierenarts en het CvB is aangewezen.   

 
dat  de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, 

ontbonden kan worden indien een partij niet voldoet aan de controleverplichting zoals voor 
de dierenarts is bepaald in het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en voor de 
kalverhouder in de Regelingen IKB Vleeskalveren Blank en IKB Vleeskalveren Rosé;  

 
dat  deze overeenkomst beoogt een nadere invulling te zijn van de convenantafspraken van de 

taskforce antibioticumresistentie en de adviezen van de Stichting 
Diergeneesmiddelenautoriteit.  

 
 
verklaren het navolgende in de samenwerking overeen te komen: 
 
 
DEFINITIES 
 
Artikel 1 
 
a. Kalverhouder is de vleeskalverhouder die per UBN de overeenkomst heeft 

ondertekend. 
b. Kalvereigenaar is de eigenaar van de vleeskalveren, dit betreft niet altijd de 

houder van de vleeskalveren. 
c. Dierenarts is de Geborgde Vleeskalverdierenarts die in het kader van 

Verordening EU nr. 853/2004 normaliter diensten op het bedrijf 
verleent en de overeenkomst heeft ondertekend. 

d. Partijen zijn de kalverhouder, kalvereigenaar en de dierenarts die de 
overeenkomst hebben ondertekend. 

e.  Reglement Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts van de Stichting 
Geborgde Dierenarts (de regelinghouder) inclusief bijlagen.  

f.1. Wet dieren is de Wet dieren of diens opvolger en het bij of krachtens de wet 
dieren of diens opvolger bepaalde.  

f.2. Besluiten zijn de bij of krachtens de Wet dieren of diens opvolger bepaalde 
algemene maatregelen van bestuur. Hieronder vallen onder meer 
het Besluit diergeneeskundigen, het Besluit diergeneesmiddelen, 
het Besluit houders van dieren of diens opvolgers en de daarop 
gebaseerde ministeriële regelingen. 

f.3. Ministeriële regelingen zijn de ministeriële regelingen die zijn gebaseerd op de Wet dieren 
of diens opvolger en / of de bij of krachtens de Wet dieren of 
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diens opvolger bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde 
besluiten. Hieronder vallen onder meer de Regeling 
diergeneeskundigen, de Regeling diergeneesmiddelen en de 
Regeling houders van dieren of diens opvolgers.  

h. Databank is de in het Reglement en de Kwaliteitsregelingen aangewezen 
databank voor de registratie van de door de dierenarts aan de 
kalverhouder en / of kalvereigenaar voorgeschreven en/of 
afgeleverde diergeneesmiddelen en /of de bij de dieren van de 
kalverhouder en/ of kalvereigenaar toegepaste 
diergeneesmiddelen. 

i. Logboek is de administratie van de veehouder, waarin in ieder geval 
gegevens staan van levering van diergeneesmiddelen, RegNL 
nummers, identificatie van dieren, in acht te nemen 
wachttermijnen en data van behandeling(en). 

j. Veterinaire diensten omvat ten minste het stellen van een diagnose, behandelen van 
vleeskalveren op het bedrijf, voorschrijven van 
diergeneesmiddelen en het opstellen van het 
Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan. 

k. Kwaliteitsregelingen zijn de Regelingen IKB Vleeskalveren Blank en IKB Vleeskalveren 
Rosé. 

l. Regeling IKB 
Vleeskalveren Blank 

de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Blank en haar 
bijlagen, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting 
Brancheorganisatie Kalversector (de regelinghouder).  

m. Regeling IKB 
Vleeskalveren Rosé 

de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren Rosé en haar 
bijlagen, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting 
Brancheorganisatie Kalversector (de regelinghouder). 

n. Diergeneesmiddelen zijn de in het Reglement en de Kwaliteitsregelingen als 
diergeneesmiddel omschreven middelen.  

 
Artikel 2 
a. De veterinaire diensten bij de kalverhouder van al diens gehouden vleeskalveren vinden in 

beginsel plaats door de dierenarts die partij is bij deze overeenkomst. 
b. Het is toegestaan dat vervangende Geborgde Vleeskalverdierenarts(en) of spoeddierenarts(en), al 

dan niet van dezelfde praktijk, op het vleeskalverenbedrijf werkzaam zijn, mits dat tijdelijk is en 
aantoonbaar gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de in deze overeenkomst genoemde 
dierenarts. De vervangende Geborgde Vleeskalverdierenarts(en) en spoeddierenarts(en) dienen, 
inclusief het UDN en eventueel ook het CIBG-nr., vermeld te zijn op deze overeenkomst. 

c. De kalverhouder mag alleen gebruik maken van een andere (niet geborgde) dierenarts dan de 
dierenartsen die als “(vervangende) geborgde vleeskalverdierenarts” in de aanhef wordt vermeld, 
in die gevallen waarin: 
1. door omstandigheden spoedeisende hulp noodzakelijk is; 
2.  de geborgde vleeskalverdierenarts zich na instemming van de kalverhouder laat bijstaan door 

een andere dierenarts met specifieke kundigheid, expertise of ervaring; 
3. het betreft: het voorschrijven van URA middelen. 

d. In het kader van de in Europese of nationale wetgeving georganiseerde bestrijding bij een 
uitbraak van een aangifteplichtige dierziekte mogen ook andere niet geborgde dierenartsen en 
personen die op grond van artikel 3.9 van het Besluit diergeneeskundigen daartoe bevoegd zijn, 
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op het bedrijf daaraan gerelateerde diergeneeskundige handelingen verrichten. 
 
Artikel 3 
a. De dierenarts bezoekt het vleeskalverbedrijf in de frequentie die voldoet aan wet- en regelgeving.  
b. De door de dierenarts aan de kalverhouder en / of kalvereigenaar voorgeschreven en / of 

afgeleverde diergeneesmiddelen alsmede de door de dierenarts bij de dieren van de kalverhouder 
en / of kalvereigenaar toegepaste diergeneesmiddelen, worden geregistreerd in de databank. 

 
BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN 
 
Artikel 4 
a. De dierenarts stelt per UBN in opdracht van en samen met de kalverhouder en, indien van 

toepassing, (een vertegenwoordiger van) de kalvereigenaar, een bedrijfsgezondheidsplan op dat 
ten minste voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Besluiten.   

b. Het bedrijfsgezondheidsplan wordt minimaal éénmaal per jaar door partijen geëvalueerd en, 
indien nodig, bijgesteld. 

c. Een integraal onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan betreft het bedrijfsbehandelplan, dat 
wordt opgesteld door de dierenarts en ten minste voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de 
Besluiten.  

d. Het bedrijfsbehandelplan is gebaseerd op de meest recente uitgave van het Formularium 
Vleeskalveren en Vleesvee dat wordt gepubliceerd op de website van de Werkgroep Veterinair 
Antibioticumbeleid (WVAB).  De dierenarts moet na het verschijnen van een nieuwe versie van 
het formularium binnen een termijn van 6 maanden het bedrijfsbehandelplan hierop hebben 
aangepast. 

 
DE KALVERHOUDER 
 
Artikel 5 
De kalverhouder: 
a. verleent de dierenarts toegang tot alle stallen waar door de kalverhouder vleeskalveren worden 

gehouden en verleent inzage in het logboek; 
b. geeft opdracht aan de dierenarts voor een minimale bezoekfrequentie en voor het opstellen en 

evalueren van het bedrijfsgezondheidsplan door de partijen en draagt zorg voor de tijdige 
actualisering daarvan;  

c. behandelt zijn vleeskalveren volgens het voorschrift van de dierenarts, houdt zich bij de 
behandeling van dieren aan het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan en stelt de 
dierenarts(enpraktijk) waarmee de overeenkomst is gesloten onverwijld in kennis indien de 
voorgeschreven (diergenees)middelen niet het gewenste effect hebben; 

d. bewaart de (diergenees)middelen conform de aanwijzingen van de registratiehouder en / of 
instructie van de dierenarts; 

e. licht de dierenarts in over adviezen, zoals een second opinion door derden. Het betreft adviezen 
die van invloed kunnen zijn op de vleeskalvergezondheid en het welzijn inclusief de 
volksgezondheid en de voedselveiligheid;  

f. is gehouden de controle instelling(en) toegang te verlenen tot zijn bedrijf ten behoeve van de 
uitvoering van de gewenste / noodzakelijke beoordeling in het kader van deelname van de 
dierenarts aan het Reglement.  
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DE KALVEREIGENAAR 
 
Artikel 6 
De kalvereigenaar of zijn vertegenwoordiging geeft relevante informatie1, die van invloed is op de 
diergezondheid, het dierenwelzijn, de voedselveiligheid en de volksgezondheid op schrift ter 
beschikking aan de kalverhouder, de dierenarts, controle instelling(en) en certificerende 
instelling(en). 
 
DE DIERENARTS 
 
Artikel 7 
De dierenarts: 
a. staat geregistreerd in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts;  
b. geeft aan de kalverhouder/kalvereigenaar aan welke dierenarts(en) optreden als vervangende 

Geborgde Vleeskalverdierenarts(en) en eventuele spoeddierenartsen en de wijzigingen hierin. De 
dierenarts draagt tevens zorg voor dossieroverdracht aan deze dierenarts(en). Dit met 
wederzijdse instemming en schriftelijke goedkeuring van de betreffende dierenarts(en); 

c. werkt volgens het Reglement en verdere vereisten die aan de dierenarts worden gesteld en van 
toepassing zijnde wettelijke bepalingen zoals deze thans luiden en in de toekomst zullen luiden; 

d. schrijft de receptplichtige diergeneesmiddelen voor, voor maximaal de periode zoals is 
toegestaan in de wet- en regelgeving;     

e. dient een van de Gids voor Goede Veterinaire Praktijk voor voedselproducerende dieren 
afwijkend onderzoek of behandeling slechts in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de 
kalverhouder/kalvereigenaar uit te voeren en hiervan aantekening te maken in de verslagen dan 
wel logboekadministratie en laat het in kopie achter bij de veehouder; 

f. werkt volgens de door de eigen beroepsgroep opgestelde richtlijnen; 
g. voert in geval van georganiseerde dierziektebestrijding de programma’s conform de gestelde 

regels uit; 
h. zorgt voor vastlegging van alle bezoeken inclusief het periodieke bedrijfsbezoek op 

vleeskalverbedrijven ten behoeve van de administratie van het vleeskalverbedrijf en bewaart de 
verslagen ten minste vijf jaar na de datum van het bezoek; 

i. schoolt zich waar nodig bij om te blijven voldoen aan het bepaalde in het reglement en haar 
bijlagen. 

 
TOESTEMMING EN ADMINISTRATIE 
 
Artikel 8 
a. Partijen verklaren middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming en medewerking 

te verlenen aan de door of namens de Certificerende Instelling(en) van het Reglement en/of de 
Kwaliteitsregelingen uit te voeren audit en beoordelingen op zijn/haar bedrijf in het kader van het 
Reglement of de Kwaliteitsregelingen en verlenen desgevraagd inzage in de werkwijze en alle 
gegevens die betrekking hebben op deze overeenkomst. 

                                                           
1 Onder relevante informatie wordt minimaal verstaan alle vitamine- en bijsturingspreparaten die via 

de voeding gegeven worden, zoals ijzer, zuren, bicarbonaat, pre- en probiotica alsmede de algemene 

bedrijfsmanagementadviezen. 
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b. Partijen geven middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming aan de 
Regelinghouder, de Certificerende Instelling(en) en de Controle Instelling(en) van zowel het 
Reglement als de Kwaliteitsregelingen, om alle gegevens, inclusief deze 1-op-1 overeenkomst 
tussen kalverhouder/kalvereigenaar en –dierenarts, verkregen in het kader van het Reglement en 
de Kwaliteitsregelingen te verwerken ten behoeve van de Wet dieren, de Besluiten, de 
Ministeriële regelingen, de Kwaliteitsregelingen en het Reglement. Partijen2 zijn ieder gerechtigd 
tot inzage van de gegevens in de databank en dit beperkt zich tot het UBN van deze 
overeenkomst. 

c. Indien partijen gebruik maken van een geautomatiseerd systeem voor het registreren van 
diergeneesmiddelen, verlenen partijen middels ondertekening van deze overeenkomst 
toestemming aan de eigenaar van dit systeem om informatie, welke in dit systeem is opgenomen 
te verstrekken aan de (beheerder van de) databank, Regelinghouder en Certificerende 
Instelling(en) van het Reglement en de Kwaliteitsregelingen. 

d. De dierenarts verleent toestemming aan de Certificerende Instelling(en) en Controlerende 
Instelling(en) van het Reglement om alle beoordelingsbevindingen, beoordelingsresultaten 
certificatiebesluiten, opgevraagde data en gegenereerde data ten aanzien van de dierenarts in het 
kader van het Reglement al dan niet op aanvraag te (doen) melden aan de Stichting Geborgde 
Dierenarts, de Certificerende Instelling(en) van de Kwaliteitsregelingen, de door de Stichting 
Geborgde Dierenarts aangewezen instanties en/of instanties die (mede) door of namens de 
overheid zijn belast met onder meer het toezicht, opsporing en/of de handhaving ter zake van 
wettelijke voorschriften.  

e. De kalverhouder/kalvereigenaar verleent toestemming aan de Certificerende Instelling(en) en 
Controlerende Instelling(en) van de Kwaliteitsregelingen om alle beoordelingsbevindingen, 
beoordelingsresultaten certificatiebesluiten, opgevraagde data en gegenereerde data ten aanzien 
van de kalverhouder in het kader van de Kwaliteitsregelingen al dan niet op aanvraag te (doen) 
melden aan de Stichting Brancheorganisatie Kalversector, de Certificerende Instellingen(en) van 
het Reglement de door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector aangewezen instanties en/of 
instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer het toezicht, 
opsporing en/of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften. 

f. De kalverhouder machtigt de dierenarts en de kalvereigenaar tot inzage in de registratie van 
onder artikel 3, lid b geleverde diergeneesmiddelen in de databank en de daar berekende 
kengetallen en dit beperkt zich tot het UBN van deze overeenkomst. 

g. De kalverhouder bewaart altijd een geldende overeenkomst in het kader van het Reglement en de 
Kwaliteitsregelingen in de bedrijfsadministratie. De dierenarts heeft een exemplaar van deze 
overeenkomst op de praktijk. Partijen bewaren deze overeenkomst na beëindiging nog minimaal 
twee jaar. De overeenkomst mag zowel op papier als digitaal inzichtelijk zijn en bewaard worden. 

h. De dierenarts is door middel van deze overeenkomst er toe gehouden de voorgeschreven en 
toegepaste diergeneesmiddelen evenals de relevante persoonsgegevens van de kalverhouder, 
binnen de daarvoor gestelde termijn, door te geven aan de databank conform het bepaalde in de 
Wet dieren, de Besluiten, de Ministeriële regelingen, het Reglement en de Kwaliteitsregelingen. 
De kalverhouder/kalvereigenaar verleent door middel van ondertekening van deze overeenkomst 
hiervoor toestemming. 

i. De kalverhouder/kalvereigenaar geeft middels ondertekening van deze overeenkomst 
toestemming aan de Certificerende Instelling(en) van de Kwaliteitsregelingen om de ingevolge de 
Kwaliteitsregelingen vastgestelde categorie antibioticagebruik door te geven aan de dierenarts en 
de kalvereigenaar. 

                                                           
2
 Onder partijen wordt verstaan degenen die in artikel 1d omschreven zijn. 
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j. De kalverhouder/kalvereigenaar geeft middels ondertekening van deze overeenkomst 
toestemming aan de beheerder van de databank en de Certificerende Instellingen van het 
Reglement en de Kwaliteitsregelingen om alle controlebevindingen, beoordelingsresultaten, 
certificatiebesluiten, opgevraagde data, gegenereerde data en uitslagen van monsternames in het 
kader van de Kwaliteitsregelingen te verstrekken aan de Stichting Brancheorganisatie 
Kalversector. 

k.  De kalverhouder/kalvereigenaar geeft middels ondertekening van deze overeenkomst 
toestemming aan de Stichting Brancheorganisatie Kalversector om alle controlebevindingen, 
beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten, opgevraagde data, gegenereerde data en uitslagen 
van monsternames in het kader van de Kwaliteitsregelingen, al dan niet geanonimiseerd, te 
verstrekken aan projecten ter verbetering van de diergezondheid en het dierenwelzijn van 
kalveren.  

l. Elke partij, inclusief de beheerder van de databank en de Certificerende Instelling(en), behandelt 
de gegevens omtrent andere partijen strikt vertrouwelijk en stelt deze gegevens, zonder 
toestemming van de partij waarop deze gegevens betrekking hebben, niet aan derden ter 
beschikking.  

 
AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 
 
Artikel 9 
a. Partijen gaan de overeenkomst op vrijwillige basis voor onbepaalde tijd aan.  
b. De overeenkomst wordt binnen 10 werkdagen door de dierenarts digitaal geregistreerd in de 

databank, waarin de overeenkomst inzichtelijk is voor zowel de kalverhouder/kalvereigenaar als 
de dierenarts. 

c. In geval van wijzigingen betreffende vervangende en spoedeisende hulp dierenartsen worden 
deze door de dierenarts in de reeds geregistreerde betreffende overeenkomsten in de door de 
Stichting Geborgde Dierenarts aangewezen databank verwerkt. 

d. De overeenkomst kan, eenzijdig en onverminderd de wettelijke bepalingen, met 30 dagen 
opzegtermijn of tussen 2 ronden in als de stal leeg staat en zonder rechterlijke tussenkomst 
schriftelijk beëindigd worden.  

e. Indien de overeenkomst wordt aangegaan, aangepast of beëindigd, zal de dierenarts dit melden 
bij de daartoe door de regelinghouder, op advies van het CvB, aangewezen databank.  

f. Bij beëindiging van de overeenkomst vindt overdracht van het vleeskalverdossier plaats door de 
dierenarts aan de door de kalverhouder/kalvereigenaar te melden nieuwe dierenarts. De 
overdracht heeft betrekking op de laatste 12 maanden voor het moment van beëindiging en 
omvat de reden van beëindiging, het bedrijfsgezondheidsplan; het bedrijfsbehandelplan; 
relevante onderzoeksuitslagen en de behandelingen. 

g. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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Aldus in twee- of drievoud opgemaakt en ondertekend 
 
d.d. …………………………………………….. te …………………………………………………. 
 
Voor de kalverhouder: 
 

 Voor de dierenarts: 

Naam (in blokletters): 
 

 Naam (in blokletters): 

……………………………………  …………………………………… 
Handtekening: 
 

 Handtekening: 

……………………………………  …………………………………… 
 
Voor de kalvereigenaar (indien van 
toepassing): 
 

  

Naam (in blokletters): 
 

  

……………………………………   
Handtekening: 
 

  

…………………………………… 
 


