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BERICHT OPSLAGHOUDER/EXPLOITANT m.b.t. VERLOPEN 60 DAGEN NA 
WEIGERING 

Datum : 18-6-2020  Aantal pagina’s : 1  (incl. deze) 

Aan :       (opslaghouder) t.a.v. :        

Tel. :        Fax :        

EN 

Aan :       (exploitant*) t.a.v. :        

Tel. :        Fax :        
Van NVWA, : Reeweg 0882235080       

Email: keurpunteurofrigonh@nvwa.nl       
* = voor de zending verantwoordelijke exploitant 

Betreft de geweigerde zending bekend onder :       
GGB-nummer 1 :        Containernr. :        
Land van oorsprong :        Land van herkomst :        
Product:        Aantal colli:        
Erk. nr. bedrijf :        Certificaatnr. :        
Netto gewicht :        Bootnaam/AWB-nr. :        
Plaats van opslag:        AWB-nr. :        
 
Hierbij maak ik u attent op het volgende: 
 
Op       heeft de officiële dierenarts van de NVWA voor de zending keuringsplichtige goederen zoals 
hierboven omschreven bij keuring met bestemming invoer in de EU, de volgende keuringsuitspraak 
gedaan: 
 

Weigering voor invoer in de EU voor de door de aanbieder aangegeven gebruiksbestemming. 
Nieuwe gebruiksbestemming :Rechtstreeks over zee/via lucht naar een 3e land  
 
 
Ik heb vastgesteld dat op       de termijn van 60 dagen na de datum van de definitieve weigering voor  
invoer in de EU  is verlopen, zijnde de termijn waarbinnen de gelegenheid bestaat om voornoemde zending 
de bestemming te geven die door de officiële dierenarts werd aangegeven. 
 
Ik heb tevens vastgesteld dat de genoemde zending, de door de officiële dierenarts aangegeven 
bestemming na afloop van de hiervoor genoemde termijn, niet heeft bereikt, en derhalve dient te worden 
vernietigd of een andere passende maatregel te ondergaan. U dient binnen 24 uur de zending aan te 
melden ter vernietiging (bevestiging van deze melding doorgeven aan NVWA) en binnen de 7 dagen af te 
voeren naar Rendac of naar een geregistreerde (mee)verbrander.  
 
Bij gebreke hiervan zal de afhandeling van deze zaak wordt overgedragen aan een daarvoor bevoegde 
NVWA-medewerker. 
 
 
 
Officiële dierenarts : Handtekening : 
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