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Topigs Norsvin

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Divisie Consument & Veiligheid
Postbus 43006
3540 AA UTRECHT
CHD@vwa.nl

Datum

12 januari 2015

Kenmerk
Onderwerp

Aanpassing contactpersoon vergunninghouder dierproeven
(proefdierdeskundige)

Cc

Geachte heer, mevrouw,
Middels dit schrijven wil ik u nogmaals op de hoogte stellen van het feit dat ik de functie van
contactpersoon rondom DEC zaken heb overgenomen van^HHJI^HHJJH- lk ben ook
verantwoordelijk voor de jaarregistratie dierproeven en proefdieren. Gezien het feit dat ik deze
wijziging reeds voor de 4e keer bij u te kennen geef zou ik u vriendelijk, doch dringend, willen
verzoeken dit in uw administratiesysteem aan te passen (de veranderingen zijn dikgedrukt en
onderstreept weergegeven). Hierbij wil ik u nog specifiek wijzen op de verandering van
bedrijfsnaam.
Gegevens oud:
Deelnemernummer vergunninghouder:
Naam vergunninghouder:
Naam contactpersoon:
Hoedanigheid contactpersoon:

23000
TOPIGS Research Center IPG B.V.

Gegevens nieuw:
Deelnemernummer vergunninghouder: 23000
Naam vergunninghouder:
Topiqs Norsvin Research Center B.V.
Naam contactpersoon:
Hoedanigheid contactpersoon:
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende gegevens nodig
hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,

Topigs Norsvin Research Center B.V.
Beuningen
Beuningen
E-maill

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Topigs Norsvin Research Center B.V.

T.a.v.|
Postbus 43
6640 AA Beuningen

Divisie Consument &
veiligheid
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

T 088 223 33 33
F 088 223 33 34
chd@nvwa.nl

Datum 13 oktober 2016

Onze referentie
TRC/NVWA/2016/S220

Betreft Instellingsvergunning Wet op de dierproeven

Geachte j
In aansluiting op correspondentie rnet^H^^^^H, treft u hierbij het besluit
aan waarbij aan u vergunning wordt verleend voor het verrichten van
dierproeven.
De Staatssecretaris van Economisch Zaken,
Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven (Stb.
2014, 473);

Besluit:
Aan Topigs Norvin Research Center B.V, te Beuningen wordt vergunning
verleend voor het verrichten van dierproeven.
De volgende personen zijn benoemd:
a) de persoon die binnen de instelling verantwoordelijk is voor het toezicht op
de naleving van de Wet op de dierproeven
b) de persoon bedoeld in artikel 13f, derde lid van de Wet op de dierproeven
c) de persoon bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

Voor deze:
DE INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL- EN

Dr. Ir. H. Paul

Pagina l van 2

Divisie Consument &
veiligheid
Datum
13-10-2016
Onze referentie
TRC/NVWA/2016/8220

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indien en via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een
digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u
stuurt een kopie per post na.
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift
naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken,
postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie
van deze brief mee met uw bezwaarschrift.
Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op:
088 042 42 42 (lokaal tarief).
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Verlening instellingsvergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA),
Datum: 13 oktober 2016
Kenmerk: TRC/NVWA/2016/8220
De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend
dat aan Topigs Norsvin Research Center B.V. te Beuningen onder kenmerk TRC/NVWA/2016/8220 op
13 oktober 2016 vergunning is verleend op grond van artikel 2 eerste lid van de Wet op de
dierproeven om dierproeven te verrichten.
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Verlening instellingsvergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA),
Datum: 13 oktober 2016
Kenmerk: TRC/NVWA/2016/8220
De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend
dat aan Topigs Norsvin Research Center B.V. te Beuningen onder kenmerk TRC/NVWA/2016/8220 op
13 oktober 2016 vergunning is verleend op grond van artikel 2 eerste lid van de Wet op de dierproeven
om dierproeven te verrichten.
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