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Bedrijfsgegevens
Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

25400 CROSSBETA BIOSCIENCES BV
PADUALAAN

8
3584 CH
UTRECHT
Directeur
veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Medewerker
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Regio

regio Noordwest

Bezoekdetails
Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

13-05-2009
25098

15:30
VT dierproeven

Inspectielijst
NW0902BA-1 Dierproeven reden
01-01-2009

Lijst
Geldig vanaf

Dierproeven
Vraag 1
Antwoord

Ia het
Ja

inspectiebezoek aangekondigd?

Vraag 2
Antwoord
Toelichting

Wat is de reden van deze inspectie?
Geen andere l i j s t in te vullen
CONCEPT INSPECTIELIJST ADVISERING VERGUNNING
DPV001: Was het bezoek aangekondigd?
ja
DPV002: Betreft het een:
1= vergunningaanvraag
Bestuurder volgens KvK: l

l met 4 gevolmachtigden.

DPV003: welke vergunning:
3= beide (art 2 en 6 en 11)
Vooralsnog is er geen sprake van fok, maar als er bijzondere (muizen)stammen gefokt moeten worden, zou men dat
graag willen kunnen doen.
DPV004: Is er sprake van dierproeven
1=ja

Dierproeven worden voorzien ten behoeve van de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.
DPV005: voldoet de instelling aan artikel 14 Wod
De proefdierdeskundigen van de UU/UMCU hebben toegezegd op te treden als intern toezichthouders ex art. 14 Wod.
DPV006: voldoet de instelling aan art 9 Wod
1 = Ja
A9 bevoegd:B^IH|I|
Andere onderzoekersneDben volgens opgave de juiste opleiding, maar hun certificaat zit nog niet bij de
proefdierdeskundigen in de map met door CrossBeta Biosciences aangewezen art 9s.
DPV007: zijn er personen zoals bedoeld in art 12 Wod
1=Ja

^^^^

Anderen hebberwolgensopgave de juiste opleiding, maar hun documenten zitten nog niet bij de proefdierdeskundigen
in de map met door CrossBeta Biosciences aangewezen art 12s. De proefdierdeskundige zal navraag doen bij de
(kandidaat)-VGH. Verder wordt gebruik gemaakt van personeel van het GDL.
DPV008: Voldoet de huisvesting aan art 12 Wod
Er zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de UU.
DPV009 Is er een erkende DEC waarbij advies wordt gevraagd.
1 = ja.
DEC ABC heeft zich volgens aanvraag bereid verklaard op te treden als DEC. Nog geen contract gezien, maar zal
blijken uit advies na eerste aanvraag.
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