
Tauros Diagnostik GbR 

Niederwall 5 

D-33602 Bielefeld 

fon  +49.521.32930030 | fax  +49.521.32930033 
www.tauros-diagnostik.de | email  info@tauros-diagnostik.de 

Opdracht voor vogelonderzoek (Goed leesbaar en in blokletters invullen en het van toepassing zijnde onderzoek aankruisen a.u.b.) 

Verzoek: Monstermaterialen (aantal invullen a.u.b.) Zakjes: Swabs: Opdrachtformulier: 

Belangrijk: Gebruikt u bij de bemonstering voor de detectie van ziekteverwekkers voor iedere vogel verse handschoenen voor 
eenmalig gebruik a.u.b.! 

Als u een automatische mededeling betreffende de vooruitgang 
van uw opdracht wilt ontvangen, vult u hier uw email-adres in:  

 
 

 (graag duidelijk leesbaar en in blokletters) 

         Het bedrag voor de betaling heb ik reeds overgemaakt. 

Sparkasse Bielefeld 
IBAN: DE95 4805 0161 0000 0394 12  
BIC: SPBIDE3BXXX  

Geeft u bij uw overboeking als betalingskenmerk uw naam aan a.u.b. 

Plaats/Datum Handtekening 

Sex 

PBFD 

APV 

Chlam. 

PDD 

Pacheco 

Asperg. 

=  DNA-geslachtsbepaling (pas geplukte veren) 

=  Circovirus (bloed, pas geplukte veren) 

=  Polyomavirus (bloed, pas geplukte veren) 

=  Chlamydia (bloed, cloacaswab) 

=  Bornavirus (pas geplukte veren, bloed, cloacaswab) 

=  Psittacines Herpesvirus (bloed, pas geplukte veren) 

=  Aspergillosis (uitstrijkje van de luchtpijp) 

Achternaam:   

Voornaam:  

Postcode:   

Woonplaats: 

Straat: 

Telefoon:   

Fax:  

  Vogelsoort 
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