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Inschrijvingsformulier ophaling laboratoriumstalen en kleine kadavers 

 

 

 

U kunt dit formulier meegeven via de koerier of mailen naar helpdesk@dgz.be. 

 

Dierenarts  ....................................................................................  

Ordenummer  ...............................................................................  

Telefoonnummer ……………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………… 

 

Ik wens me in te schrijven voor een vast ophalingsschema op: 

 maandag 

 dinsdag 

 woensdag 

 donderdag 

 vrijdag 

 

DGZ neemt contact met u op om dit schema verder te finaliseren en een uur van ophaling 

af te spreken. 

 

U kun uiteraard altijd een ophaling op afroep aanvragen bij onze Helpdesk. 

- Telefonisch op het nummer 078/05 05 23 

- Via mail naar helpdesk@dgz.be 

Indien u verwittigt vóór 12u zal er diezelfde dag nog opgehaald worden. 

 

Adres van ophaling: 

.................................................................................. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden op de keerzijde van dit formulier. 

 

   

 ..........................................................................  

Datum en handtekening 

mailto:helpdesk@dgz.be
http://www.dgz.be/
mailto:helpdesk@dgz.be


Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw  

 
FR_A_041_171026 

  

 

 

 

Algemene voorwaarden “ophaling laboratoriumstalen en kadavers” 
 

Artikel 1  

DGZ voert ophalingen uit op iedere dag van de week. U hebt zelf de keuze op welke dagen 

u een vaste ophaling wenst. 

Ophaling op afroep van dringende stalen is mogelijk op iedere dag van de werkweek. 

Indien u de ophaling aanvraagt vóór 12 uur, worden de stalen nog de dag zelf afgehaald. 

 

Artikel 2 

Bij de ophaling van stalen voert de koerier volgende taken uit: 

• controle van het materiaal. Voor een optimale telling, dient het materiaal verpakt te 

zijn in doorzichtige zak; 

• invullen van een register met vermelding van de VLAREA-plichtige afvalstoffen. 

 

Artikel 3 

De klant kan volgend materiaal meegeven met de koerier: 

• bloedstalen; 

• melkstalen; 

• mestmonsters; 

• organen; 

• drinkwater- en voederstalen; 

• swabs; 

• kleine kadavers (< 10 kg). 

Het materiaal dient hygiënisch en lekdicht verpakt te zijn. Voor een efficiënte verwerking 

van de stalen in het laboratorium raden we aan om het verpakkingsmateriaal van DGZ te 

gebruiken. Gedetailleerde verpakkingsvoorschriften zijn te vinden op de website van DGZ.   

Het transport gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het VLAREA. 

 

Artikel 4 

Op verzoek van de dierenarts kan de koerier ook het volgende materiaal afleveren: 

• bemonsteringsmateriaal (bloedbuizen, melkbuizen, mestpotjes, …).  

• verpakkingsmateriaal voor stalen;  

• formulieren.  

De dierenarts kan dit materiaal bestellen met het bestelformulier laboratoriummateriaal (zie 

website van DGZ).   

 

Artikel 5 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar. De overeenkomst wordt 

telkens automatisch met één jaar verlengd en kan wederzijds opgezegd worden. Eventuele 

opzeggingen dienen te gebeuren ten laatste 3 maanden vóór de einddatum (of datum van 

automatische verlenging) van de overeenkomst en worden betekend per aangetekend 

schrijven. 

De overeenkomst kan evenwel onmiddellijk worden verbroken wanneer de afspraken niet 

worden nageleefd. In een dergelijk geval stelt de verbrekende partij de tegenpartij in kennis 

binnen de drie werkdagen na de verbreking van de overeenkomst door middel van een 

aangetekend schrijven. 

 

Aanvragen tot wijziging kan u telefonisch melden  

op tel. 078 05 05 23 of via mail naar helpdesk@dgz.be. 

http://www.dgz.be/ophaaldienst-en-loketten
http://www.dgz.be/formulier/bestelbon-laboratoriummateriaal

