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(Voor hulp bij het invullen van dit formulier kunt u ons  tijdens kantooruren bellen op 030-6941910) 

 Ik houd vleeskalveren: 
 ik ben alleen houder van de vleeskalveren en meld mij daarom aan voor deelname aan Vitaal 

Kalf. 
De eigenaar van de vleeskalveren die op mijn bedrijf staan, is: 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 ik ben ook (juridisch) eigenaar van de vleeskalveren en meld mij aan voor aansluiting bij SKV* en 
deelname aan Vitaal Kalf 
 Ik ontvang graag de SKV reglementen digitaal op een USB-stick  

 

 Ik heb de volgende vleeskalveren op mijn bedrijf (meerdere keuzes mogelijk): 
 

  rosé vleeskalveren   

 blanke vleeskalveren   

 startkalveren 

 

 Ik houd geen kalveren maar ik ben en/of ik heb een: 
 

 transporteur van vleeskalveren en meld mij aan voor deelname aan ‘Vitaal Kalf - Transporteur’ 
 verzamelcentrum en meld mij aan voor deelname aan ‘Vitaal Kalf - Verzamelcentrum’ 
 slachterij en meld mij aan voor aansluiting bij SKV* en deelname aan ‘Vitaal Kalf - Be- en 

Verwerker’ 
 alleen juridisch eigenaar van vleeskalveren en meld mij aan voor aansluiting bij SKV* 
 registratieplaats en meld mij aan voor aansluiting bij SKV* 

* Waaronder deelname aan productcertificatiereglement SKV 2005 

 

 Ik laat mij door een andere Certificerende Instantie controleren op Vitaal Kalf,  

    Namelijk**: …………………………………………………………………………………………… 

(**Vul hier de naam in van de Certificerende Instantie die bij u de Vitaal Kalf controles uitvoert) 

 Ik verleen toestemming aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVON) van het Ministerie 
van Economische Zaken, om de informatie uit het I&R-systeem, zoals bedoeld in de Regeling 
Identificatie en Registratie van dieren, van dieren die aanwezig zijn of waren op mijn bedrijf/UBN, aan 
SKV te verstrekken ten behoeve van gebruik door SKV in het kader van Vitaal Kalf. en de SKV 
regelgeving, waaronder het Controle- en Sanctiereglement SKV. 
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A.U.B. INVULLEN IN BLOKLETTERS (onvolledig ingevulde formulieren worden geretourneerd) 

 

  
Bedrijfsnaam: 

 
Adres: 

 
Postcode: 
 

 
Woonplaats: 

 
Staladres: 
(indien van toepassing) 

 
Postcode staladres: 
(indien van toepassing) 
 

 
Woonplaats staladres: 
(indien van toepassing) 

 
Telefoonnr: 
 

 
UBN - nummer : 
 
 

Mobiel: 
 

E-mail: 

 
Kamer van Koophandel - 
nummer  

 
 

IBAN:   
Gebruiken wij voor de terugbetaling 
van de door u aan SKV teveel betaalde 
bedragen 

 

Voor akkoord: 
Naam: 

  
Datum: 

  
Handtekening: 
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