Let op! Dit formulier graag digitaal
invullen, uitprinten, ondertekenen en
retour sturen samen met een recent
uittreksel uit het handelsregister.

Aanmeldingsformulier voor
het bezit van bepaalde
grondstoffen voor vervaardigen
van diergeneesmiddelen
als bedoeld in artikel 4.1
Besluit diergeneesmiddel

Iedereen die in Nederland in het bezit is van bepaalde grondstoffen met anabole, anti-infectieuze, antiparasitaire, anti-inflammatoire, hormonale of psychotrope eigenschappen voor het vervaardigen van
diergeneesmiddelen is sinds 1 januari 2013 verplicht zich te registreren.
Waarom registratie?
In de Europese Unie komen diergeneesmiddelen in de handel terecht die illegaal blijken te zijn vervaardigd,
minderwaardige bestanddelen bevatten, helemaal geen bestanddelen bevatten of andere hoeveelheden
bestanddelen bevatten dan op het etiket staan vermeld. Daarmee kunnen deze diergeneesmiddelen een
bedreiging voor de volks- en/of diergezondheid vormen. Om illegale productie van diergeneesmiddelen
te bestrijden is in de Europese Richtlijn 2001/82/EG vastgesteld dat voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen alleen geregistreerde fabrikanten en handelaren (verdelers) over bepaalde werkzame substanties
met anabole, anti-infectieuze, anti-parasitaire, anti-inflammatoire, hormonale of psychotrope eigenschappen mogen beschikken.
Let op: Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en samen met een recent uittreksel
uit het handelsregister retour sturen naar: info@farmatec.nl.
Farmatec
t.a.v. Cluster Farma
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
T (070) 340 73 89
E info@farmatec.nl
I www.farmatec.nl
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1

Aanvrager

1.1

Naam van natuurlijke of
rechtspersoon

|

1.2

(Bedrijfs)activiteit(en)

> Aankruisen wat van toepassing is
Importeur
Fabrikant
Distributeur
Anders, namelijk:

1.3

Rechtsgeldig vertegenwoordigd
door

|
Bezoekadres
> Let op: Is uw bedrijf op meerdere locaties gevestigd? Vul dan voor elke locatie een apart formulier in.

1.4 Straatnaam / huisnummer /
huisnummertoevoeging
1.5

|
|

Postcode en plaats
Postadres

1.6 Straatnaam / huisnummer /
huisnummertoevoeging
1.7

|

Postcode en plaats

2
2.1

|

Contactpersoon van deze locatie
|

Naam

2.2 Telefoonnummer

|

2.3 Emailadres

3
3.1

Aanvrager bezit een grondstof
met de volgende eigenschappen

Categorie
> aankruisen wat van toepassing is
Anabool
Anti-infectieus
Anti-parasitair
Anti-inflammatoir
Hormonaal
Psychotroop

4

Ondertekening
Dag

4.1 Plaats en datum

|

4.2 Naam ondertekenaar

|

4.3 Handtekening

|

FA35.01

maand

jaar

