INSCHRIJVINGEN

AGRO-EXPO DAIRY SALE
ROESELARE SCHIERVELDE
ZATERDAG 27 JANUARI 2018

Van zaterdag 27 januari tot maandag 29 januari 2018 heeft AGRO-EXPO VLAANDEREN plaats,
de tweejaarlijkse internationale vakbeurs te Roeselare in de Schiervelde Hallen.
Bij deze gelegenheid organiseert Agro-Expo Vlaanderen
op zaterdagavond 27 januari om 19 uur
een veiling voor vrouwelijke dieren, jongvee en melkvee met topgenetica
onder de naam “AGRO-EXPO DAIRY SALE”.
Zondag 28 januari is er opnieuw KOEPARADE. Deelnameformulier hiervoor volgt later.
Inschrijven voor deze veiling gebeurt via het hierna afgedrukt inschrijvingsformulier
overeenkomstig de geldende veilingvoorwaarden.
Dit formulier moet ten laatste tegen 28 oktober 2017 volledig ingevuld terugbezorgd worden aan:
Agro-Expo Dairy Sale, Chris Vandevelde – Heidenstraat 10 – 8600 Beerst, info@vcs.be

www.agro-expo.be

AGRO-EXPO DAIRY SALE op ZATERDAG 27 JANUARI 2018
Veiling voor jongvee en melkvee, vrouwelijke runderen.
Deelnamevoorwaarden:
- Voor deze veiling zijn toegelaten alle vrouwelijke runderen, zijnde kalveren, vaarzen, en embryo’s.
- De ingeschreven kalveren ( jongvee) worden geselecteerd op hun genomics waarden, bij inschrijving is hiervan een attest vereist.
- Voor de ingeschreven gekalfde vaarzen moet de moeder een productienorm hebben van 500 kg vet + eiwit.
- De dieren worden tentoongesteld op zaterdagnamiddag tijdens Agro-Expo Vlaanderen. De verkoper is gehouden het aangeboden dier tijdig
aan te voeren.
- De verkoper dient ervoor te zorgen dat alle dieren geschikt zijn voor export volgens de EU richtlijnen.
- Het inrichtend comité beslist welke dieren weerhouden worden.
Van de geselecteerde ingeschreven dieren vragen wij fotomateriaal voor de cataloog, deze is op aanvraag gratis te bekomen.
Betaling en kosten:
- De verkoper betaalt forfaitair 200 € inschrijvingskosten per dier + 5 % boven de bereikte verkoopsom van 2000 €.
De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van de 200 € op rekening, IBAN BE 52 7386 1333 9409 BIC: KREDBEBB
- Op ingehouden dieren betaalt de verkoper 5 % op het laatste bod.
- De kosten voor de verkoper, uitgezonderd het forfaitair inschrijfgeld van 200 €, worden afgetrokken van de veilingprijs.
- De provisie ten laste van de koper bedraagt 10 % op de verkoopsom.
- Het clippen van de dieren is ten laste van de organisator.
De Veiling:
- De veiling vindt plaats bij opbod. Elke bieder is aan zijn bod gebonden, totdat een hoger bod is geaccepteerd.
- Bij het opbieden dienen de bedragen te worden verhoogd met tenminste 100 € per bod. Bij embryo’s is de geboden prijs in Euro per embryo.
- Indien de veilingmeester zich vergist, heeft hij het recht om de vergissing te herstellen.
- Het risico van het dier gaat over na de toewijzing van de veilingmeester, van de verkoper naar de koper.
Het risico van het dier gaat na de gunning over op de koper.
- De eigendom van de dieren gaat pas over op het moment van levering en /of volledige betaling van de koopsom.
- De dieren staan gestald en worden gehouden op eigen risico van de verkoper en na gunning van de koper .
De verkoper/koper dienen daarom zelf mogelijke verlies en/of aansprakelijkheden te verzekeren.
- De organisator en uitgever is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de catalogus.
- De organisator is niet aansprakelijk voor schade die voor,tijdens of na de veiling is veroorzaakt bij personen, goederen, dieren enz.
- Wanneer dieren drachtig worden gegarandeerd staat dit in de catalogus.
Vervoer:
- Het transport van de dieren dient te gebeuren conform het KB van 07/01/2007, ook wat de dierenwelzijnsnormen betreft.
- De organisatie en kosten van het vervoer zijn ten laste van de koper.
Sanitaire voorwaarden:
- Het beslag waarvan de deelnemende runderen afkomstig zijn, mag niet gelegen zijn in een zone die voorwerp uitmaakt van enig verbod of
beperking in verband met gereglementeerde dierenziekten bij runderen.
1. De dieren moeten afkomstig zijn van een bedrijf met de hoogste sanitaire status, zijnde, B4, T3, L3. Ze moeten correct geïdentificeerd zijn en
vergezeld van het volledige, maar niet gevalideerd identificatiedocument.
2. IBR (Infectieuze boviene rhinotracheïtis): Alleen runderen afkomstig van I3 of I4 gekwalificeerde beslagen mogen deelnemen.
• De volgende voorwaarden voor deelname van runderen afkomstig van I4 gekwalificeerde beslagen zijn van toepassing:
a. de bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 60 dagen voor de verzameling;
b. het (de) bloedstaal(stalen) dient (dienen) binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te komen in één van de erkende
laboratoria; deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals vastgelegd door het erkende laboratorium dat de
analyse uitvoert;
c. het erkend laboratorium voert een ELISA uit voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne B;
d. alleen runderen met een negatieve reactie op de test mogen deelnemen aan de verzameling.
• De volgende voorwaarden voor deelname van runderen afkomstig van I3 gekwalificeerde beslagen zijn van toepassing:
a. de bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 60 dagen voor de verzameling;
b. het (de) bloedstaal(stalen) dient (dienen) binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te komen in één van de erkende
laboratoria; deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals vastgelegd door het erkende laboratorium dat de
analyse uitvoert;
c. het erkend laboratorium voert op vraag van de bedrijfsdierenarts ofwel een ELISA uit voor de detectie van antilichamen gericht tegen het
glycoproteine E ofwel een ELISA voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne B;
d. alleen runderen met een negatieve reactie op een ELISA voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteine E of op een
ELISA voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteine B mogen deelnemen aan de verzameling
• Het analysebulletin met negatief resultaat moet de dieren vergezellen.
3. BVD: De dieren moeten negatief gereageerd hebben op een Elisa-test voor het onderzoek op eiwitten van het BVD-virus, uitgevoerd op witte
bloedcellen.Het analysebulletin met negatief resultaat moet de dieren vergezellen.
4. Voor de veiling zijn volgende bijkomende analyses noodzakelijk:
- Alle aangeboden dieren moeten negatief zijn voor paratuberculose: d.w.z. dat ze onderzocht moeten zijn met negatieve uitslag ofwel dat ze
van een gecertificeerd bedrijf komen. Labo onderzoek kan op het monster dat voor IBR genomen wordt en de uitslag wordt dan ook vermeld
op het ‘Overzicht Gezondheidsstatus Rund’.
- Alle aangeboden dieren moeten voor Neospora een negatieve bloedanalyse hebben. Het betreft een antistoffenonderzoek dat 60 dagen
geldig is.
5. Een “overzicht gezondheidsstatus rund” dient het dier te vergezellen. Op dit formulier staan alle uitgevoerde sanitaire onderzoeken en hun
resultaat vermeld, dus ook de negatieve uitslag van het BVD en IBR onderzoek. U moet dit formulier aanvragen bij DGZ of via uw bedrijfsdierenarts.

INSCHRIJVINGSFORMULIER: AGRO-EXPO DAIRY SALE
ZATERDAG 27 JANUARI 2018 te Roeselare.

www.agro-expo.be
Eigenaar:
Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Beslagnummer

-

BE

Naam vh dier

Geboortedatum

Exploitatienummer: …………………………………………………………………………………………
Postnr:
Tel.:

Oormerknummer

Plaats ……………………………….....................................................……………………… Datum ………………………………………………………
Handtekening

Gelieve dit inschrijvingsformulier ten laatste tegen 28 oktober 2017 terug te bezorgen aan:
Agro-Expo Dairy Sale, Chris Vandevelde – Heidenstraat 10 - 8600 Beerst, info@vcs.be
Voor meer inlichtingen, Jacques Monbaillieu, j-monbaillieu@scarlet.be – gsm. +32 (0)478 21 31 15

………………

Gemeente:

…………………………………………………………………………

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

Laatste kalfdatum

Ras

Opmerkingen

