
 
 
Afleveringsverklaring  IKBV/VB/010 

IKB Varken is niet verantwoordelijk is voor juist gebruik van het formulier en derhalve wordt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande 
aanvaardt 
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Vragen 1 t/m 7 zijn VKI vragen       

Herkomst Bestemming 

UBN  UBN  

Naam  Naam  
Adres  Adres  

PC + plaats  PC + plaats  

Soort bedrijf vermeerderaar/varkenshouder/ 
handelaar/exportplaats* 

Soort bedrijf varkenshouder/handelaar/slachterij* 

Modules  Welfare    anders, …………… 
 QS 

Certificaat-
instelling 

 

Naam handelaar    

De leverancier verklaart in het kader van Voedsel Keten Informatie**  en IKB dat; 

1. Het bedrijf van herkomst beschikt over een geldig IKB varken certificaat. 

2. De geleverde varkens gezond zijn en geen klinische verschijnselen hebben van besmettelijke dierziekten. 

3. De varkens zijn bemonsterd conform de PVE verordeningen, o.a. Salmonella en Aujeszky. 

Opgegeven geleverde varkens 

Afdeling Aantal Oormerk Opmerking 
    

    
Totaal    

4. De geleverde varkens voldoen aan de AV IKB varken, m.u.v. de onderstaand vermelde varkens; 

5. De varkens zijn 60 dgn voor levering niet behandeld, m.u.v. de onderstaand vermelde varkens. 

6. Tijdens transport is er tussen IKB varkens en niet-IKB varkens duidelijk onderscheid gemaakt. 

7. De uitval van de varkens was in de afgeleverde 
afdelingen is:  

9. Aan de varkens geen tranquillizers zijn toegediend. 

10. I&R formulieren zijn aanwezig. 

11. Dieren zijn gemerkt conform de verordening Slachting en Weging. 

Gegevens transporteur Gegevens Ontvanger 

Naam transportbedrijf  Tijdstip lossen  
Laatste reiniging & 
ontsmetting 

Plaats  Opmerkingen  

Datum  

Certificaatnummer 
transportbedrijf 

   

Naam Chauffeur    
Kenteken    

Tijdstip laden    

Verwachte reistijd  uur   

 
Aldus naar waarheid ondertekend: * Doorhalen wat niet van toepassing is 
**  VKI geldt uitsluitend voor levering ter slachting           ***  Lever extra toelichting mee indien nodig 

Algemene gegevens betreft biggen/varkens/zeugen/beren* Datum  

Opgegeven geleverde varkens   

Afdeling Aantal Oormerk Reden niet voldoen*** Opmerking 
     

     

Totaal     

Geleverde varkens, die  in  de  laatste  60 dagen   voor  datum  van  ondertekening  behandeld  zijn: 

Afdeling Aantal Oormerk Behandeling  Middel 
/reg.nl 

IKB Wachttijd 
(dgn) begindatum  einddatum 

       
       

Totaal       

  =<5%    > 5% reden***: 

8. De geleverde varkens zijn nuchter. Datum laatste voedering  Tijdstip   


