
VWA AANVRAAGFORMULIER VOOR VERGUNNING

EX artikel 2 WO D1

1. NAAM VERGUNNINGHOUDER:

NAAM INSTELLING/BEDRIJF: RRR Education & Consultancy BV (3-R's E&C).

AARD VAN DE INSTELLING2 : Microchirurgisch Trainings Instituut

KvK nr. 3907891

ADRES: Madernastraat 21

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 1323 HE, Almere

TELEFOON: 036 5360781

Indien in de de vergunning meerdere organisatorische werkeenheden3 moeten worden genoemd,

de namen van deze werkeenheden hier gaarne vermelden.

Slechts één organisatorische werkeenheid.

l ^'^.™woortwéa _753oö i
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1 Gaarne de vergunning omcirkelen die u wenst aan te vragen
2 B.v. een contractlaboratorium, onderzoeksinstelling of een onderwijsinstelling waarvoor mede ondertekening van een andere
minister is gewenst
3 Een instelling kan worden onderverdeeld in meerdere afdelingen/organisatorische werkeenheden, dit is van belang bij het
intrekken van een vergunning bij een overtreding. Indien u uw vergunning wilt onderverdelen h organisatorische werkeenheden
gaarne in aparte bijlage de naam, adres, telefoonnummer en proefdiercoordinator vermelden.

Naam vergunninghouder: Elizabeth Gerrie Remie-HamakerNaam proefdierdeskundige: prof.dr. R. RemieVergunning ondertekend door dr.ir. Rob J. DortlandBehandeld door mw. R. FromKopie aan prof.dr. R. Remie



2.1

2. NAAM PROEFDIERDESKUNDIGE:

ADRES: Madernastraat 21

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 1323 HE, Almere.

TELEFOON: 036 5360781 t

3. NAAM ERKENDE DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE , die de voorgenomen dierexperimenten

toetst

Lely-Dec

ADRES: Madernastraat 21 (Secretariaat)

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 1323 HE, Almere

TELEFOON: 036 5360781

5. HUISVESTING PROEFDIEREN (invullen indien niet op bovengenoemd adres bij 1 gehuisvest4):

ADRES: OPERETTEWEG 27

POSTCODE EN PLAATSNAAM: 1323 VK, ALMERE

TELEFOON:

DE VERGUNNINGHOUDER: (naam)

Technisch Directeur (functie)

Almere (plaats)

07-OV20Q9 (dagtekening)

(handtekening)

4 Bij meerdere locaties waar dieren worden gehuisvest dient u deze, voorzien van huisadres, in een bijlage te vermelden.



voedsel en waren autoriteit

RRR Education & Consultancy BV
p/a
Mademastraat 21
1323HEALMERE

N i 4 APR

onderwerp datum
Verlenen ex artikel 2, eerste lid, en artf kei 6 en artikel lla W april 2009
van de Wet op de dierproeven TWWWrtHM

behandeld door
Hierbij zend IK u een afschrift van mijn besluit van heden waarbij aan u vergunning wordt
verleend dierproeven te verrichten. t™™«nm.r
Deze vergunning geldt wat betreft het verrichten van proeven afs bedoeld in artikel 1, eerste «-mailadres

lid, onder a-d, van de Wet op de dierproeven, uitsluitend voor zover de proeven, al dan niet pa îe?'
rechtstreeks, gericht zijn op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier. 1/1

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Dit kan dooreen bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ta.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener
• de dagtekening
• een omschrijving van het bestreden besluit bijvoorbeeld door

vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door
bijvoeging van een kopie van het besluit

• en de gronden van het bezwaar

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
De Plaatsvervangend Inspecteur-Generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit

Voedsel en Waren Autoriteit
Dtenst invoering
Prinses BeaWnlaan 2

„„. „„„, 2595 AL Oen Haag
Kopie aan: p«ibusi950$
Proefdiercteskundige | 2500 CM Den Haag

Telefoon (070) 448 4S«
fat (070) m 47 47
www.vwa.nl



voedsel en waren autoriteit

RRR Education & Consultancy BV
p/a
Madernastraat 21
1323HEALMERE

VERZONDEN l 4 APR 2009

onderwerp
Vergunning ex artikel 2, eerste lid, en artikel 6
van de Wet op de dierproeven

De Ministervan Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artike! 6 van de Wet op de dierproeven (Stb. 1996,565);

datum
10 april 2009
ons kenmerk
TVW«09ttH53
behandeld door

telefoonnummer
or. •"
e-mailadres

' n@vwa.nl
paginanummer
1/1

BESLUIT:

Aan RRR Education & Consultancy BV te Almere wordt vergunning verleend tot het verrichten
van dierproeven onder het volgende voorschrift,

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de
toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard
kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen za! aanhouden, alsmede als geen
verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden
gedaan,

De Minister voornoemd,
namens deze,
De Plaatsvervangend Inspecteur-Generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit,

Voedsel en Waren Autoriteit
Diens! Uitvoering
Prinses Beafcixlaan 2
2595 AL Oen Haag
Postbus 10506
2500 CM Oen Haag
Telefoon (070) 448 4M8
Fan (070) «8 47 47
wvw.vwa.nl


