Vognmandsaftale - direkte udlevering
fra:
til:

en Blå SPF-besætning
en ikke-godkendt transportør eller en godkendt SPF-Transportørs åbne vogn

Aftalen indgås mellem:

CHR-nr.____________

(èn aftale pr. CHR-nummer)

Vognmand:

Ejer: __________________________________

Navn:

Besætningsadresse: _____________________

Adresse: ______________________________

Postnr.: _______ By: _____________________

Postnr.: _______ By:____________________

_______________________________

Generelt:
1. Denne aftale skal være indgået mellem besætningsejeren og vognmanden, før første udlevering finder
sted
2. Aftalen er indgået, jf. de til enhver tid gældende "SPF-Sundhedsregler for SPF-besætninger", der findes på
www.spfsus.dk. Det er Ejers ansvar at holde Vognmanden orienteret om ændringer heri. Relevant uddrag
er vist på bagsiden eller på vedhæftede side.
3. Svinene skal udleveres / pålæsses i henhold til SPF-Sundhedsreglerne punkt 1.4.4.e) Blå
4. Vognmanden har erstatningsansvar over for Ejer for dennes direkte og afledte tab som følge af
Vognmandens overtrædelse af denne aftale.
5. Aftalen kan opsiges med 4 ugers varsel, at regne fra ugenr. til ugenr. Ved grov misligholdelse af en af
parterne ophører aftalen straks.
6. Eventuelle tvistigheder afgøres ved de danske domstole.

Krav til Vognmanden:
7. Transportvognen skal være tom, vasket og desinficeret ved ankomsten
8. Chaufføren må ikke betræde besætningsområdet. Det er således staldpersonalet, som skal drive
grisene ud til den åbne vogn. Staldpersonalet må ikke betræde den åbne vogn.
Krav til Ejer:
9. Svin, der afvises eller har haft kontakt med den åbne vogn, må ikke bringes tilbage til
besætningsområdet.
10. Ejer skal give meddelelse til SPF-SuS senest dagen efter en ”direkte udlevering til åben vogn” er udført
første gang.
Dato ___/___-20___

Underskrift Ejer

Dato ___/___-20___

Underskrift vognmand

Følgende parter skal have en kopi: Ejer, Vognmand og Sundhedsstyringen (post@spfsus.dk)
Ver. 26.04.2018

Denne side er en integreret del af Vognmandsaftalen - direkte udlevering.
Uddrag af SPF-Sundhedsreglerne:

Der kan udleveres direkte til åben vogn fra Blå SPF-besætninger, hvis følgende betingelser er
opfyldt:
1.4. Udlevering af svin fra besætningen

1.4.4.e)
Blå

Vognen er tom, vasket og desinficeret ved ankomsten.
Der indgås en skriftlig aftale med vognmanden før udlevering finder sted.
Denne ”Vognmandsaftale – direkte udlevering” skal opbevares af Ejer i mindst
2 år efter aftalens ophør.
Chaufføren må ikke betræde besætningsområdet. Det er således
staldpersonalet, som skal drive grisene ud til den åbne vogn. Staldpersonalet
må ikke betræde den åbne vogn.
Svin, der afvises eller har haft kontakt med den åbne vogn, må ikke bringes
tilbage til besætningsområdet.
Besætningen får tilføjet den Supplerende Statusoplysning: ”Direkte udlevering
til åben vogn”
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