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REGZSTRATXEPORMULim l

Deelnemernummer InstelHngsvergunnlnghouder

l l ' l « l ' l * l * l
Gegevens over de fnstelllngsvergunnlnghouder

Raadpleeg de toelichting.

l. INSTELLINGSVERGUNNINGHOUDER: Curiut _av

Naam verantwoordelijke namens tastelHngsvergunnlnghouder (portefeuillehouder)

ADRES: Poftbuii„m „

POSTCODE EN PLAATSNAAM: WSUttLJKBSBL.

TELEFOON: C3P-251U3?.

2. De vergunninghouder Is wel / met* in het bezit van een InstelHngsvergunnlng voor het
fokken en afleveren van proefdieren (artikel l la van de Wod).

3. De Instellingsvergunninghouder heeft wel / niet* een bezltsonthefflng In het kader van
CTTES ;

4. De Insteningsvergunnlnghouder heeft wel / geen* dierproeven verricht In het
verslagjaar waarover wordt gerapporteerd.

6. In de Instelling waren wel ƒ geen* proefdieren aanwezig In het verslagjaar waarover!
iwordt oerapporteerd.1

6. De verantwoordelijke (namens de) Insteningsvergunnlnghouder:
.j (naam)

(functie)

verklaarf. dat alle gevraagde gegevens betreffende de Registratie van dJerproeven en
proefdieren over het Jaar 2015 duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn verstrekt en
dat deze gegevens zijn Ingezien door degene die, krachtens artikel 13 f van de Wet op
de dierproeven, namens hem Is belast met het toezicht op het welzijn van de
proefdieren.

(degtekjwlng)

(handtekening)

j Z.O.Z.
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0«* MadzQd* betft u nlrt In t» vullen alt «r spnte b van iiwtr wgwilMfewtKht wcrtncnlMdin.

7. Hulsvesting proefdieren (invullen Indien elders dan op bovenstaand adres gehuisvest):

Naam: OBL. _________ ......... _________________________ .................... _____________________________________________________

Adres: .Boloan«la«jB 50 . ....... _ .......... _______________ .......... ____________ f ......................... ___

Postcode en plaatsnaam: 3_5§!.«..„oroicHT ......... ___________

Telefoon:

Hulsvesting proefdieren (Invullen Inclien dden dan op bovenstaand adres gehuisvest):

Naam: ............... ___________________________________________________________ „ ....... _____ .................... ..........

Adres: ...... „„. ................. „„ _____________________ ......... ________________________________ ..............................

Postcode en plaatsnaam: .„ .......................... „ .......... _ ...... ____ „ ________ __________ , ......... „

Telefoon: ____ ............... _____________________ ......... _ ....... _____________ ....... ____________ ..... ____________________

Hulsvesting proeMleren (Invullen Indien elders dan op bovenstaand adres gehuisvest):

Naam: _ ........... „ .......... _______________________________________________________ ̂  ___________ ......................... ________

Adres: _________________________ ..................................... ________________________________ ......... ...

Postcode en plaatsnaam: ____________________________________________________________

Telefoon: ___________ „ _________________________________________________________________________________ .......

* Gelieve door te halen wat niet van toepassing Is


