Handleiding staalname
In de opsomming hieronder wordt de procedure voor het nemen van stalen beschreven.
Gelieve de richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Indien je meerdere groepen wil
analyseren, dien je de onderstaande procedure te herhalen voor elke groep.
•

•
•
•

•

Neem haarstalen bij een tiental dieren binnen eenzelfde groep. Het werkt
gemakkelijk om tijdens de staalname het haar te verzamelen in een propere
verzamel doos. Later kan je dit dan overbrengen in het voorziene zakje.
Neem per dier ongeveer dezelfde pluk haar. Voor een tiental dieren is per dier een
mooie pluk haar tussen twee vingers nodig.
Knip de haren zo dicht mogelijk af tegen de huid.
De positie van staalname voor geiten, schapen en koeien is weergegeven in de
rood omcirkelde zones in onderstaande figuur.

Na staalname, moet het haar gemengd worden in een verzamel doos (linkse foto
hieronder). Daarna kan je de haren overbrengen in een plastiek zakje. Het finale
zakje moet relatief goed gevuld zijn, zoals te zien in de rechtse foto. Indien je zelf
een weegschaal hebt, kan je het gevulde zakje afwegen. Zakje + haar moet dan 7
gram wegen.

Schrijf op elk zakje een duidelijke omschrijving met een stift of steek er een papiertje bij
met info over het staal. Gebruik dezelfde omschrijving op het bestelformulier
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Bestelformulier
Gelieve dit document zo nauwkeurig mogelijk in te vullen, te ondertekenen, en samen
met de gevulde zakjes terug te sturen in een envelop naar:
W.Govaerts & Co - haarstaalanalyse
Degstraat 4
2230 Herselt

België

Bedrijfs gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:

Stad:

Land:

E-mail:

Telefoon:

BTW nummer:

Bestelling:
Datum staalname:
Omschrijving zakje 1:

Bv. jongvee

Omschrijving zakje 2:

□ Niet gevuld

Omschrijving zakje 3:

□ Niet gevuld

Extra gegevens:
Zakje 1

Zakje 2

Zakje 3

Diersoort
Bv. melkgeit
Ras
Bv. Saanen
Aantal dieren in de
groep
Gemiddelde productie
(L/dag/dier)
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Ja/
Nee

1.5 kg

1 kg

1 kg

1.5 kg

200 g

Andere

Mineralen

Eiwitkern

Krachtvoer

Bierbostel

0 kg

Bieten(pul
p)

0 kg

Graskuil

Maiskuil

Bijvoorbeeld

Hooi

Voercomponent
(in kg vers
product)

Weidegang

Rantsoen gegevens: (een ruwe indicatie is voldoende)

100 g

Zakje 1
Zakje 2
Zakje 3

Algemene opmerkingen: Bv. de voornaamste reden voor de staalname.

Prijsberekening:
Onderdeel

Prijs excl. BTW (EUR)

Prijs incl. 21% BTW (EUR)

Labo analyse (per zakje)
Data analyse (per zakje)

200

242

50

60,5

Logistiek/materiaal

50

60,5

Te betalen:
Kruis het juiste vakje aan

Prijs incl. 21% BTW (EUR)

□ 1 zakje

□ 363

□ 2 zakjes

□ 666

□ 3 zakjes

□ 968
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Uw bestelling is definitief na overschrijving van het juiste bedrag op onze rekening. De
stalen worden pas verwerkt als we de betaling goed ontvangen hebben. De factuur wordt
opgestuurd samen met de analyse resultaten. Betalingsgegevens:
IBAN: IBAN BE 46 979426541236
•

W.Govaerts&Co cvba

•

Mededeling: Haarstaal [+ vermelding van uw naam]

Naam:

Grensstraat 6 2431 Veerle-Laakdal België

Datum:

Handtekening
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